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Kết luận



Vieät Nam ñaõ chính thöùc tham gia xaây döïng Cô cheá moät cöûa ASEAN töø 
naêm 2005 vôùi vieäc kyù keát Hieäp ñònh veà xaây döïng vaø thöïc hieän Cô cheá moät cöûa 
ASEAN ngaøy 9/12/2005 taïi Hoäi nghò Caáp cao ASEAN laàn thöù 11 ñöôïc toå chöùc taïi 
Malaysia vaø Nghò ñònh thö veà xaây döïng vaø thöïc hieän Cô cheá moät cöûa ASEAN vaøo 
ngaøy 20/12/2006 taïi Sieâm Rieäp, Vöông quoác Campuchia. Theo ñoù, ñeå trieån khai 
Cô cheá moät cöûa ASEAN, caùc nöôùc thaønh vieân, trong ñoù coù Vieät Nam caàn phaûi trieån 
khai Cô cheá moät cöûa quoác gia cuûa mình.

Laø moät thaønh vieân tích cöïc cuûa ASEAN, sau moät quaù trình chuaån bò vôùi 
nhieàu noã löïc, thuû tuïc haønh chính ñaàu tieân ñöôïc trieån khai thoâng qua Cô cheá 
moät cöûa quoác gia baét ñaàu töø thaùng 11 naêm 2014. Ñeán nay, ñaõ coù 11 Boä, ngaønh 
tham gia trieån khai 38 thuû tuïc haønh chính treân Cô cheá moät cöûa quoác gia vôùi söï 
tham gia cuûa hôn 11 nghìn doanh nghieäp. Vieäc trieån khai Cô cheá moät cöûa quoác 
gia böôùc ñaàu ñaõ mang laïi nhieàu lôïi ích cho doanh nghieäp vaø naâng cao hieäu quaû 
quaûn lyù nhaø nöôùc. 

Trong thôøi gian tôùi, vieäc trieån khai Cô cheá moät cöûa quoác gia seõ môû roäng 
caû chieàu roäng vaø chieàu saâu, ñoøi hoûi söï tham gia maïnh meõ, quyeát taâm vaø traùch 
nhieäm hôn nöõa cuûa caû ngöôøi daân, doanh nghieäp vaø caùc Boä, ngaønh coù lieân quan. 
Mong muoán goùp phaàn naâng cao nhaän thöùc vaø cung caáp thoâng tin cô baûn veà Cô 
cheá moät cöûa quoác gia cho coäng ñoàng doanh nghieäp vaø caùc Boä, ngaønh lieân quan 
veà Cô cheá moät cöûa quoác gia, Toång cuïc Haûi quan vôùi vai troø laø Cô quan thöôøng 
tröïc xaây döïng Caåm nang veà Cô cheá moät cöûa quoác gia vaø Cô cheá moät cöûa ASEAN 
nhaèm cung caáp nhöõng thoâng tin cô baûn nhaát lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän Cô 
cheá moät cöûa quoác gia, Cô cheá moät cöûa ASEAN ñeå coäng ñoàng doanh nghieäp vaø caùc 
Boä, ngaønh coù lieân quan tham khaûo, söû duïng, phuïc vuï ñaéc löïc trong quaù trình 
trieån khai Cô cheá moät cöûa quoác gia, Cô cheá moät cöûa ASEAN trong thôøi gian tôùi.

LÔØI NOÙI ÑAÀU
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PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA 

VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN

1.Lịch sử ra đời
Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN 

bắt nguồn từ yêu cầu tạo thuận lợi thương mại của các nước thuộc Cộng 
đồng các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) thông qua việc ký 
kết Hiệp định về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN ngày 
9/12/2005 tại Malaysia và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế 
một cửa ASEAN đã ngày 20/12/2006 tại Campuchia. 

Là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đã tham gia ký kết 
Hiệp định, Nghị định thư nói trên và tích cực triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN ngay từ những ngày đầu tiên.

2. Khái niệm Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN
a. Khái niệm Cơ chế một cửa quốc gia 
Cơ chế một cửa quốc gia là việc cho phép người khai hải quan gửi 

thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của 
cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu thông 
qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết 
định cho phép hàng hóa được xuất nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan Hải 
quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin 
tích hợp (Điều 4, Luật Hải quan năm 2014).

b. Khái niệm Cơ chế một cửa ASEAN
Cơ chế một cửa ASEAN là một môi trường trong đó các Cơ chế một 

cửa quốc gia hoạt động và tích hợp với nhau.
3. Mô hình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 

ASEAN
Cổng thông tin một cửa quốc gia là nơi tiếp nhận và phản hồi các 

thông tin từ các Bộ, ngành và các bên có liên quan như sau:
- Các Bộ, ngành tham gia vào quá trình cấp phép đối với các hàng 

hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.
- Cơ quan Hải quan.
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- Người vận tải, đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận.
- Ngân hàng, bảo hiểm.
- Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan.
- Các bên liên quan khác.
Trên cơ sở đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia kết nối với Cơ chế 

một cửa ASEAN và các đối tác thương mại khác của Việt Nam.
  
 

4. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một 
cửa quốc gia và ASEAN

Khi thực hiện thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa xuất nhập 
khẩu có giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp 
thực hiện theo quy trình sau:

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi đơn xin cấp phép, hồ sơ cấp phép, tờ 
khai hải quan và hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử đến cổng thông tin 
điện tử một cửa quốc gia.

- Bước 2: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia chuyển đơn xin 
cấp phép, hồ sơ cấp phép đến hệ thống cấp phép của các Bộ, Ngành.

- Bước 3: Các Bộ, Ngành xử lý hồ sơ xin cấp phép và chuyển giấy 
phép dưới dạng điện tử về Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Hệ thống 
MỘT CỬA
QUỐC GIA

Ngân hàng, bảo hiểm

Người, vận tải,
đại lý hãng tàu, đại lý giao nhận

Các bộ, ngành

Hải quan

DN XNK, đại lý giao nhận

Các bên liên quan khác

HỆ THỐNG MỘT CỬA ASEAN/THẾ GIỚI
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- Bước 4: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia chuyển giấy phép 
dưới dạng điện tử về cho doanh nghiệp đồng thời gửi tới hệ thống của 
hải quan.

- Bước 5: Hải quan xử lý hồ sơ hải quan, đối chiếu thông tin giấy 
phép điện tử nhận được từ các Bộ, Ngành (nếu cần), quyết định kết quả 
thông quan và trả kết quả về Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

- Bước 6: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia trả kết quả thông 
quan về cho Doanh nghiệp và gửi kết quả đến hệ thống của các Bộ, Ngành 
để tham khảo.

 

Quy trình thực hiện thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

5. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

5.1. Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa qu, Cơ chế một cửa 
ASEAN vào tạo thuận lợi thương mại

Cơ quan chỉ đạo, điều hành cao nhất tầm quốc gia về Cơ chế một 
cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN là Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ 
chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa ASEAN vào tạo thuận lợi thương 
mại (gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo quốc gia 1899) được ban hành Quyết định 
số 1899/QĐ-TTg này 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cổng thông tin

MỘT CỬA

QUỐC GIA

Các Bộ, ngành

cấp phép

Hải quan:

Ra quyết định thông quan,

giải phóng hàng hóa

Doanh nghiệp
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a. Chức năng, nhiệm vụ
Ủy ban chỉ đạo quốc gia 1899 là có trách nhiệm giúp Thủ tướng 

Chính phủ chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện 
Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định của 
Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa 
ASEAN; triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi cho thương mại 
và giao lưu hàng hóa qua biên giới.

b. Cơ cấu tổ chức
- Trưởng ban Ủy ban chỉ đạo quốc gia 1899: Phó Thủ tướng Chính 

phủ Vương Đình Huệ.
- Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Ủy viên: lãnh đạo của các Bộ, ngành.
- Cơ quan thường trực: Tổng cục Hải quan.

 

Mô hình tổ chức của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một 
cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

TRƯỞNG BAN

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

PHÓ TRƯỞNG BAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH

(Tổng cục Hải quan là 

Cơ quan thường trực

- Bộ Công an
- Bộ Công Thương
- Bộ Giao thông 
vận tải
- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư
- Bộ Khoa học và 
Công nghệ
- Bộ Ngoại giao
- Bộ NN&PTNT
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Tư pháp

- Bộ VH, TT&DL
- Bộ Xây dựng
- Bộ Y tế
- Bộ Nội vụ
- Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam
- Văn phòng Chính 
phủ
- Phòng Thương 
mại và công nghiệp 
Việt Nam
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6. Lợi ích khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một 
cửa ASEAN

6.1. Lợi ích đối với người dân, doanh nghiệp
- Tiết kiệm thời gian hoàn thành thủ tục cấp phép và thông quan lô 

hàng xuất nhập khẩu
Khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc 

gia, với việc hồ sơ, chứng từ được điện tử hóa thì doanh nghiệp chỉ cần 
ngồi tại trụ sở của mình và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin một cửa 
quốc gia là có thể hoàn thành cấp phép và thủ tục thông quan lô hàng. 

- Tiết kiệm chi phí và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả
Đơn giản, hài hòa hóa thủ tục giữa các cơ quan quản lý. Do đó, giúp 

doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ, đi lại để thực hiện 
các thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa.

- Tăng cường tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục hành chính
Việc thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng thông tin một cửa quốc 

gia giúp tăng tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục cho doanh ng-
hiệp. Hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia sẽ lưu các thông tin hồ sơ, ngày 
giờ mà doanh nghiệp gửi đến, các thông tin có liên quan đến việc thực 
hiện thủ tục hành chính được công bố công khai, minh bạch tại Cổng 
thông tin một cửa quốc gia.

- Giảm sự tiếp xúc giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan 
quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính

Khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa 
quốc gia sẽ giảm sự tiếp xúc giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Theo 
đó, vấn đề tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức sẽ 
giảm đi. 

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của doanh nghiệp
Khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc 

gia, toàn bộ thông tin hồ sơ của doanh nghiệp, người dân gửi đến, cũng 
như thông tin và kết quả xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức được lưu lại 
trên hệ thống. Do đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng 
thông tin một cửa quốc gia đảm bảo tính minh bạch trong phục vụ người 
dân và doanh nghiệp. 
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6.2. Lợi ích đối với các cơ quan quản lý nhà nước
- Thúc đẩy cải cách hành chính, hoàn thiện chế độ, chính sách quản 

lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu
Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đã thúc đẩy mạnh mẽ cải 

cách thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 
19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 
phủ điện tử, giúp chuyển đổi sang phương thức thực hiện thủ tục hành 
chính mới trên môi trường phi giấy tờ; phương thức được cộng đồng 
quốc tế khuyến nghị và đã được chứng minh là minh bạch, hiệu quả và 
thuận lợi cho cả khu vực công và khu vực tư nhân.

- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý 
nhà nước hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia là đòn bẩy để các Bộ, ngành 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động quản lý của mình, 
hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP về 
Chính phủ điện tử.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng trong việc cung 
cấp dịch vụ công

Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia còn góp phần nâng cao 
trình độ, kỹ năng và thay đổi phương pháp, thói quen làm việc từ thủ 
công, biệt lập sang phương thức điện tử hiện đại và hợp tác. Qua đó, trình 
độ, năng lực của cán bộ, công chức được nâng lên cả về tư duy lẫn phương 
pháp làm việc, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

- Giảm thiểu việc dư thừa về các yêu cầu hồ sơ, thông tin, dữ liệu, 
tăng độ tin cậy và sự chính xác của thông tin

Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia giúp giảm thiểu việc dư 
thừa về các yêu cầu hồ sơ, thông tin, dữ liệu, tăng độ tin cậy và sự chính 
xác của thông tin. Do đó, giúp các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát 
doanh nghiệp tốt hơn và giảm thiểu việc yêu cầu dư thừa về các yêu cầu 
hồ sơ

- Ngăn ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như 
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an ninh của cộng đồng đến từ các hoạt động vận tải và thương mại bất 
hợp pháp

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, kết nối Cơ chế một cửa 
ASEAN sẽ giúp việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
được nhanh chóng, chính xác. Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ 
có nhiều thông tin và tính kịp thời nhanh hơn để đảm bảo việc quản lý 
nhà nước đối với hàng hóa, phương tiện vận tải qua biên giới. Điều đó 
cho phép các cơ quan quản lý biên giới quản lý hàng hóa, phương tiện 
một cách hiệu quả hơn, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian 
lận thương mại sẽ hiệu quả hơn, đảm bảo an ninh quốc gia cũng như 
ngăn chặn các hoạt động vận tải và thương mại bất hợp pháp.

PHẦN II
KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN của Việt Nam

a. Kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia
Kể từ khi ký kết Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực 

hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện và chuẩn bị 
các điều kiện cần thiết cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia: Xây 
dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức và nguồn lực để triển khai Cơ chế một 
cửa quốc gia; Rà soát, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý; 
Xây dựng, kết nối hệ thống công nghệ thông tin; Đào tạo, tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức,…

Đến này 10/5/2017, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức 
11 Bộ, ngành bao gồm: Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 
chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ngoài thủ tục thông quan 
hàng hóa (Bộ Tài chính), 38 thủ tục hành chính của 10 Bộ, ngành còn lại 
đã được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia của 
khoảng 11.400 doanh nghiệp và đã xử lý hơn 350.000 bộ hồ sơ.
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b. Kết quả triển khai Cơ chế một cửa ASEAN 
Từ tháng 9/2015, Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đã kết nối 

kỹ thuật thành công với 04 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, 
Singapore) để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa 
xuất khẩu có xuất xứ ASEAN (ATIGA C/O mẫu D). 

Hiện tại, Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đang trao đổi thông 
tin về ATIGA C/O mẫu D với 04 nước thành viên ASEAN nói trên trên 
(thông qua môi trường thử nghiệm) để đảm bảo chính thức vận hành khi 
Nghị định thư về khung pháp lý để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN có 
hiệu lực.

2. Mục tiêu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN đến 
năm 2020

2.1. Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đến năm 2020, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến 

quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và 
phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thông 
qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp 
độ 4.

Tham gia và triển khai đầy đủ Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng 
cam kết và lộ trình thực hiện của các nước ASEAN; sẵn sàng về mặt kỹ 
thuật để kết nối và trao đổi thông tin với các đối tác thương mại khác 
ngoài ASEAN theo các hiệp định và thỏa thuận mà Việt Nam là thành 
viên.

2.2. Mục tiêu cụ thể
a. Đến năm 2018:
- Hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc các thủ tục 

đối với phương tiện, hàng hóa vận tải vào, rời cảng biển, cảng thủy nội 
địa, cảng dầu khí ngoài khơi; các thủ tục đối với phương tiện vận tải vào, 
rời cảng hàng không thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

- Triển khai các thủ tục hành chính có số lượng giao dịch nhiều, 
tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân 
đạt ít nhất 80% trên tổng số các thủ tục hành chính của các bộ, ngành có 
liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải.
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b. Đến năm 2020:
- Hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính của các Bộ, 

ngành tham gia quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người 
và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế 
một cửa quốc gia.

- Thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa, người và phương 
tiện liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa bằng với nhóm 04 nước 
dẫn đầu trong khu vực ASEAN.

- Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thực hiện thông qua Cơ 
chế một cửa quốc gia được thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử.

3. Lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính đến năm 2020
3.1. Lộ trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một 

cửa quốc gia
Từ nay đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu hoàn thành thực hiện 284 

thủ tục hành chính của tất cả các Bộ, ngành trên Cổng thông tin một cửa 
quốc gia với lộ trình như sau:

- Đến năm 2018: Triển khai, mở rộng các thủ tục hành chính tại các 
cửa khẩu chính trên phạm vi toàn quốc.

- Từ năm 2019 đến năm 2020: Triển khai, mở rộng dịch vụ mức độ 
4 trên phạm vi toàn quốc đối với các thủ tục hành chính.

 

Lộ trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của các Bộ, ngành
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3.2. Lộ trình thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN
- Hết năm 2017: Chính thức kết nối, trao đổi thông tin về giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D với các nước thành viên đã 
sẵn sàng.

- Đến năm 2018: 
+ Thực hiện cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng 

nhận kiểm dịch động thực vật, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, đáp 
ứng mục tiêu tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa.

- Đến năm 2020: Mở rộng việc trao đổi một số chứng từ điện tử 
trên cơ sở các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên để tạo thuận lợi 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và xuất cảnh, nhập cảnh, quá 
cảnh phương tiện vận tải.

4. Những việc doanh nghiệp cần thực hiện để triển khai Cơ chế 
một cửa quốc gia

- Bám sát lộ trình và kế hoạch triển khai thủ tục hành chính trên 
Cổng thông tin một cửa quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản 
lý nhà nước và chủ động chuẩn bị nguồn lực và cơ sở vật chất để sẵn sàng 
thực hiện đầy đủ các thủ tục triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia.

- Chủ động, tích cực tham gia ý kiến đóng góp về cơ sở pháp lý, cơ 
chế chính sách; đồng thời phản ánh vướng mắc, khó khăn và kiến nghị 
nhằm nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam.

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn của Tổng cục Hải 
quan và của các Bộ, ngành có liên quan về Cơ chế một cửa quốc gia.

5. Những việc các Bộ, ngành cần thực hiện để triển khai Cơ chế 
một cửa quốc gia

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý và cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo 
đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ 
chế một cửa ASEAN.

- Xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển 
khai Cơ chế một cửa quốc gia theo định hướng tập trung trên nền tảng 
Cổng thông tin một cửa quốc gia, đẩy mạnh thuê dịch vụ trong việc cung 
cấp các tiện tích cho doanh nghiệp và người dân trên Cổng thông tin một 
cửa quốc gia. 
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- Chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp trong việc tham gia thực hiện thủ tục hành chính trên 
Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Đảm bảo tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ cho 
việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

6. Hỗ trợ của Tổng cục Hải quan 
Trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một 

cửa ASEAN, với vai trò là Cơ quan thường trực, Tổng cục Hải quan luôn 
nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các Bộ, ngành với các hình thức 
cụ thể như sau:

* Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp 
thông tin kịp thời, đầy đủ về Cơ chế một cửa quốc gia thường tới người 
dân và doanh nghiệp. 

* Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hướng dẫn 
cho người dân và doanh nghiệp về thực hiện các thủ tục hành chính trên 
Cổng thông tin một cửa quốc gia.

* Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành 
chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên Cổng thông tin một cửa 
quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia: https://vnsw.gov.vn. 

* Tiếp nhận và xử lý trực tiếp các vướng mắc của người dân và 
doanh nghiệp thông qua điện thoại của Bộ phận hỗ trợ thuộc Cục Công 
nghệ thông tin và Thống kê hải quan – Tổng cục Hải quan.

Số điện thoại hỗ trợ:
(024) 3782.4754 / (024) 3782.4755 
(024) 3782.4756 / (024) 3782.4757

Email hỗ trợ: 
bophanhotrotchq@customs.gov.vn 

* Sẵn sàng đón tiếp, giải đáp, hỗ trợ trực tiếp người dân và doanh 
nghiệp khi đến làm việc trực tiếp với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải 
quan) với thông tin cụ thể như sau:

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ HẢI QUAN
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường 

Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 39 440 833.    Fax: (024) 39 440 631

Email: cuccntt@customs.gov.vn



Keå töø khi kyù keát Hieäp ñònh vaø Nghò ñònh thö veà xaây döïng vaø thöïc hieän 
Cô cheá moät cöûa quoác gia, Cô cheá moät cöûa ASEAN, Vieät Nam ñaõ coù raát nhieàu noã 
löïc trong vieäc trieån khai Cô cheá moät cöûa quoác gia vaø Cô cheá moät cöûa ASEAN vaø 
ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû böôùc ñaàu raát quan troïng, taïo ñaø cho vieäc trieån khai trong 
thôøi gian tôùi.

Quaù trình trieån khai Cô cheá moät cöûa quoác gia ñaõ chöùng minh mang laïi 
nhieàu lôïi ích thieát thöïc cho ngöôøi daân vaø doanh nghieäp trong quaù trình laøm thuû 
tuïc haønh chính nhö: Giaûm thôøi gian, chi phí khi laøm thuû tuïc, naâng cao naêng löïc 
caïnh tranh cuûa doanh nghieäp vaø neàn kinh teá, ñoàng thôøi cuõng naâng cao naêng 
löïc quaûn lyù nhaø nöôùc. 

Muïc tieâu vaø loä trình trieån khai Cô cheá moät cöûa quoác gia vaø Cô cheá moät 
cöûa trong thôøi gian tôùi raát lôùn vaø ñaày thaùch thöùc. Ñeå coù theå hieän thöïc hoùa muïc 
tieâu noùi treân, ñoøi hoûi söï noã löïc, coá gaéng vaø ñaày traùch nhieäm cuûa khoâng chæ caùc 
Boä, ngaønh, Toång cuïc Haûi quan maø coøn cuûa caû coäng ñoàng doanh nghieäp. Chuùng 
ta kyø voïng treân cô sôû phaùt huy keát quaû ñaït ñöôïc, coäng ñoàng doanh nghieäp seõ 
ñoàng haønh cuøng vôùi Toång cuïc Haûi quan vaø caùc Boä, ngaønh ñaåy maïnh trieån khai 
vaø hieän thöïc hoùa caùc muïc tieâu Cô cheá moät cöûa quoác gia, goùp phaàn thuùc ñaåy caûi 
caùch haønh chính, taïo thuaän lôïi thöông maïi vaø xaây döïng Chính phuû ñieän töû trong 
thôøi gian tôùi.

KEÁT LUAÄN
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