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Đánh gía sự hài lòng của doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu đối với chất 

lượng dịch vụ khai thuê Hải quan 

 

 

 

Tóm tắt 

Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập 

kinh tế quốc tế, việc xóa bỏ hàng rào 

thuế quan, tự do hóa thương mại làm 

lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua 

lại giữa các quốc gia ngày một tăng. 

Thực hiện thủ tục hải quan là công 

Evaluating the  satisfaction with 

quality of customs broker services 

in import export companies 

Một số tài liệu dùng từ “Customs 

Clearance services” để chỉ “dịch vụ 

khai thuê hải quan”, em chọn một 

trong hai nhé. 

Abstract  

 The globalization trend, 

international economic integration, 

removal of tariff barriers, trade 

liberalization make import export 

goods between  countries continually 

increase. Implementation of customs 
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đoạn không thể thiếu khi doanh 

nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu 

hàng hóa từ nước này sang nước 

khác (Đoàn Thị Hồng Vân, 2011). 

Những doanh nghiệp lần đầu tiên có 

hàng hóa xuất nhập khẩu rất lúng 

túng không biết phải làm như thế 

nào, cần có chứng từ gì, áp mã số 

thuế như thế nào để xuất hoặc nhập 

khẩu lô hàng của mình; Thủ tục hải 

quan đã luôn là một trong những yếu 

tố phức tạp như: các loại giấy phép, 

thuế, định giá, trình tự thủ tục Hải 

quan…Hơn nữa, việc nắm vững các 

loại hình xuất nhập khẩu (gia công, 

sản xuất xuất khẩu, kinh doanh, xuất 

nhập khẩu tại chỗ…) có thể giúp 

doanh nghiệp tiết kiệm được thời 

gian và các khoản thuế Xuất nhập 

khẩu đáng kể. Nghiên cứu nhằm 

mục đích xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu đối với chất 

lượng dịch vụ khai thuê Hải quan tại 

Bình Dương, Đồng Nai và Tp. 

HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

có 4 yếu tố tác động đến sự hài lòng 

của các doanh nghiệp Xuất nhập 

khẩu : (1) Thành phần đồng cảm; (2) 

Thành phần tin cậy; (3) Thành phần 

đáp ứng; (4) Thành phần đảm bảo. 

 

procedures is a necessary step when 

the company want to import or  

export goods from one country to 

another (Doan Thi Hong Van, 2011). 

Companies whose goods is imported 

or exported firstly are very 

embarrassing. They do not know 

how to do, which cutoms documents 

they need, how tax code is applied to 

their export or import  shipment; 

Customs procedures have always 

been one of the complex factors such 

as: varieties of customs permit, tax, 

price calculation, customs 

procedures ... Moreover, mastering 

all kinds of import and export 

(manufacturing, export production, 

trading, in-country import and export 

...) can help company save time and 

reduce import-export taxes 

significantly. The study aims to 

identify factors affecting the  

satisfaction with quality of customs 

broker services in import export 

companies in Binh Duong, Dong Nai 

and HCM city. The results showed 

that there are four factors affecting 

the satisfaction of the import export 

companies: (1) Sympathy factor; (2) 

Reliability factor; (3) Meet factor; 

(4) Guarantee factor. 

 


