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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
________ 

 

Số: 48/2011/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

   Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia 
__________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Thuế xuất khẩu, 
Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 
năm 2005; Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật Giao dịch điện 
tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa 
ASEAN;  

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia với nội 
dung chính như sau: 

1. Cơ chế hải quan một cửa quốc gia là hệ thống tích hợp cho phép: 

a) Các bên tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nộp hoặc gửi thông tin 
và chứng từ chuẩn hóa tới một điểm tiếp nhận duy nhất; 

b) Các cơ quan Nhà nước xử lý dữ liệu, thông tin và ra quyết định dựa trên hệ 
thống các quy trình, thủ tục thống nhất và đồng bộ; ra quyết định và gửi quyết định 
này tới hệ thống được thỏa thuận cung cấp và trao đổi thông tin thống nhất giữa 
các cơ quan Nhà nước; và 

c) Cơ quan Hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan, giải phóng 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh căn cứ vào các quyết định của các cơ quan Nhà nước có liên quan 
được hệ thống chuyển tới kịp thời theo quy định về cung cấp dịch vụ công.  

2. Phạm vi áp dụng:  
Cơ chế hải quan một cửa quốc gia thí điểm áp dụng đối với hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh 
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(sau đây gọi chung là hàng hoá, phương tiện xuất nhập khẩu) theo quy định của 
Luật Hải quan. 

3. Cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm: 

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông 
vận tải, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và các cơ quan Nhà nước ở địa phương có chức năng, nhiệm vụ cấp phép 
hoặc giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật (sau đây gọi 
chung là thủ tục hành chính) có liên quan đến việc thông quan hàng hoá, phương 
tiện xuất nhập khẩu; 

b) Các doanh nghiệp có hàng hoá, phương tiện xuất nhập khẩu đã tham gia 
thủ tục hải quan điện tử và đáp ứng các điều kiện thực hiện thí điểm Cơ chế hải 
quan một cửa quốc gia; 

c) Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai, thực 
hiện thủ tục hải quan điện tử. 

4. Nội dung thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia gồm: 

a) Lựa chọn, công bố danh mục các thủ tục hành chính áp dụng thí điểm Cơ 
chế hải quan một cửa quốc gia; 

b) Khai và tiếp nhận thông tin khai báo về các thủ tục hành chính thông qua 
phương tiện điện tử; 

c) Phản hồi thông tin và trả kết quả cho cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục 
hành chính thông qua phương tiện điện tử kết hợp với việc trả hồ sơ giấy (đối với 
các thủ tục chưa công nhận hồ sơ điện tử); 

d) Trao đổi thông tin về cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính cũng 
như kết quả ra quyết định của các cơ quan, đơn vị thông qua phương tiện điện tử; 

đ) Thanh toán điện tử đối với các khoản thuế, phí và lệ phí thông qua hệ 
thống ngân hàng thương mại dựa trên thỏa thuận trao đổi và xử lý thông tin thu, 
nộp, thanh toán thuế, phí, lệ phí giữa các cơ quan Nhà nước có liên quan và các 
Ngân hàng thương mại; 

e) Chứng từ điện tử trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước với nhau trên hệ 
thống hải quan một cửa quốc gia trong việc thực hiện thủ tục hành chính có giá trị 
pháp lý như chứng từ giấy; 

g) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện trao đổi thông tin về Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) theo Hiệp định ATIGA trong ASEAN và tiến 
tới công nhận C/O điện tử giữa các nước thành viên ASEAN; 

h) Sẵn sàng trao đổi các thông tin cơ bản trên tờ khai hải quan với Hải quan 
các nước thành viên ASEAN theo khuôn dạng thống nhất.   
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5. Thời gian, lộ trình thí điểm thực hiện:  

a) Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012: xây dựng văn bản pháp lý, 
quy trình thủ tục; chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và xây 
dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan một cửa quốc gia; 

b) Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2013: thí điểm thực hiện ở các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Giao thông vận 
tải và một số cơ quan Nhà nước ở địa phương thuộc các ngành tài chính, công 
thương và giao thông vận tải; 

c) Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2014: mở rộng thí điểm thực hiện ở các cơ 
quan thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và một số cơ quan Nhà nước ở địa phương thuộc các ngành y tế, nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường. 

Tháng 12 năm 2014, tổng kết việc thí điểm và đề xuất phương án triển khai 
chính thức Cơ chế hải quan một cửa quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. 

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan 

1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan: tổ chức thực hiện Quyết 
định này; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và cơ chế, chính sách có liên 
quan đáp ứng yêu cầu thực hiện thí điểm; cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và ra 
quyết định trong khuôn khổ Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; lựa chọn các doanh 
nghiệp tham gia thí điểm; tổng hợp báo cáo việc thực hiện thí điểm; tổng kết và đề 
xuất việc thực hiện chính thức Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; 

b) Lựa chọn danh mục các thủ tục hành chính, quy định về điều kiện thí điểm 
thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ, ngành mình; 

c) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan xây dựng, quản lý, vận hành Cổng             
thông tin hải quan một cửa quốc gia và hệ thống công nghệ thông tin thực hiện 
thí điểm; 

d) Hàng năm (hoặc khi cần thiết), báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia và            
Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, kết quả thực hiện thí điểm.  

2. Trách nhiệm của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chỉ định đơn vị tham gia thực hiện thí điểm; lựa chọn, công bố             
danh mục các thủ tục hành chính và quy định về điều kiện thí điểm thực hiện Cơ 
chế hải quan một cửa quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình; 

b) Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và 
tổ chức thực hiện thí điểm; xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và ra 
quyết định trong khuôn khổ Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; 
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c) Chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục 
vụ thí điểm trong phạm vi quản lý của đơn vị mình; 

d) Báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia và Thủ tướng Chính phủ tiến độ, kết quả 
thực hiện thí điểm của Bộ, ngành mình hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

3. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Bộ Tài chính 
và các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin hải quan một cửa quốc gia và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống 
khi vận hành. 

4. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: phối hợp với Bộ Tài chính, 
Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, 
chính sách liên quan tới thanh toán điện tử đối với các khoản phí, lệ phí, thuế và 
các khoản thu khác gắn liền với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng 
hoá và phương tiện vận tải trong khuôn khổ các thủ tục hành chính được triển khai 
trong Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.  

5. Trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:  

Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các 
cơ quan liên quan: 

a) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn cho cộng đồng 
doanh nghiệp về yêu cầu, lợi ích, các điều kiện đảm bảo, các quy định cần tuân thủ 
khi tham gia Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; 

b) Tổ chức hội thảo, điều tra, khảo sát lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp 
trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. 

 Điều 3. Trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia thí điểm thực hiện cơ 
chế hải quan một cửa quốc gia 

1. Khai và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử của Cổng thông tin điện tử hải quan một cửa quốc gia. 

2. Khai và nộp chứng từ, cung cấp thông tin liên quan đến hàng hoá, phương 
tiện vận tải xuất nhập khẩu và nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy 
định của pháp luật. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và trung thực của nội 
dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình cho các cơ quan; sự thống nhất về 
nội dung giữa thông tin, chứng từ giấy và thông tin, chứng từ điện tử do doanh 
nghiệp đã tạo lập. 

4. Lưu giữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc thông quan hàng 
hoá, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật. 
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Điều 4. Kinh phí thực hiện và cơ chế đầu tư 

1. Về nguyên tắc, việc huy động nguồn vốn và cơ chế đầu tư để thực hiện Cơ 
chế hải quan một cửa quốc gia là tận dụng tối đa và kết hợp hài hòa các nguồn lực 
bao gồm: nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ không hoàn lại, vốn ngân sách nhà 
nước và nguồn vốn khác, kể cả nguồn huy động từ khu vực tư nhân theo hình thức 
hợp tác công - tư. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quanh liên quan nghiên cứu, đề 
xuất cơ chế đầu tư phù hợp để xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì Cổng thông tin 
điện tử hải quan một cửa quốc gia kết nối với hệ thống thông tin điện tử các Bộ, cơ 
quan liên quan; nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu phí và sử dụng nguồn phí thu 
được đối với một số dịch vụ công qua hệ thống điện tử hải quan một cửa quốc gia 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Kinh phí thường xuyên phục vụ cho việc nghiên cứu, ban hành các văn bản 
hướng dẫn và triển khai thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia được bố trí, 
cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước.  

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2011. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 

  


