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Tóm tắt: 

Hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) vào hoạt động quản trị là một yêu cầu mang tính tất yếu trên mọi 

lĩnh vực. Ngành Hải quan VN trong nhiều năm qua đã nỗ lực ứng dụng CNTT trong công 
tác quản lý điều hành các hoạt động hải quan và đóng góp nhiều giá trị cho sự phát triển 
kinh tế xã hội quốc gia. Tuy nhiên, quốc tế vẫn đánh giá ngành hải quan VN còn nhiều 
trì trệ, chưa có những bứt phá ngoạn mục, nguyên nhân từ đâu? Việc ứng dụng CNTT có 
thật sự giúp cải thiện lĩnh vực hải quan của VN? Có nguyên nhân nào khác khiến thực 
trạng ngành hải quan bị trì trệ, chưa phát triển xứng tầm? Bài viết giúp trả lời các câu 
hỏi nêu trên.   
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Abstract:
Economic integration, particularly in the era of the Fourth Industrial Revolution, 

is happening with a wide range in the world. Applying information technology into 
management has been essential for many industries. Recently, Vietnamese Customs has 
been applying information technology in various activities, which contributed to the 
development of the national economy. However, related international parties do not highly 
consider Vietnamese Customs due to high stagnation and no significant breakthrough. 
What are the reasons? Does applying information technology really help to improve the 
Customs quality or there are existing other reasons? This article will discuss the answers 
for the above questions.
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