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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  

tại Phiên họp lần thứ sáu 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 
 

Ngày 06 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở C  n  p ủ, Phó Thủ tướng      

Vương Đìn  Huệ - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ c ế một cửa 

ASEAN, Cơ c ế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi t ương mại  đã c ủ trì Phiên 

họp lần thứ sáu của Ủy ban chỉ đạo 1899. Sau k i ng e Cơ quan t ường trực của 

Ủy ban chỉ đạo 1899 báo cáo, ý kiến của các thành viên Ủy ban chỉ đạo,        

Phó Thủ tướng Vương Đìn  Huệ - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo 1899 kết luận: 

 I. Đán  giá tìn   ìn  t ực hiện nhiệm vụ năm 2019 

1. Biểu dương, đán  giá cao Cơ quan t ường trực của Ủy ban c ỉ đạo 1899 
(Tổng cục Hải quan) đã tổng  ợp, c uẩn bị báo cáo đán  giá đầy đủ kết quả 

triển k ai Cơ c ế một cửa quốc gia, Cơ c ế một cửa ASEAN, cải các  công tác 

kiểm tra c uyên ngàn  đối với  àng  óa xuất k ẩu, n ập k ẩu và tạo t uận lợi 

t ương mại của năm 2019 và Bộ Công T ương đã có báo cáo tìn   ìn  p át 

triển dịc  vụ logistics Việt Nam. 

2. Trong năm 2019, n iệm vụ triển k ai Cơ c ế một cửa quốc gia, Cơ c ế 

một cửa ASEAN, cải các  công tác kiểm tra c uyên ngàn  đối với  àng  óa 

xuất k ẩu, n ập k ẩu và tạo t uận lợi t ương mại rất nặng nề, n iều việc p át 

sin  mới so với năm 2018. Cơ quan t ường trực đã p ối  ợp c ặt c ẽ với các 

Bộ, ngàn  tập trung triển k ai các nội dung n iệm vụ đề ra tại P iên  ọp lần t ứ 

năm của Ủy ban c ỉ đạo 1899. 

a) Về triển k ai Cơ c ế một cửa quốc gia và Cơ c ế một cửa ASEAN: 

- T n  đến ngày 31 tháng 01 năm 2020, Cơ c ế một cửa quốc gia đã có 188 

thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 2,8 triệu hồ sơ của khoảng 

trên 35 ngàn doanh nghiệp. Trong năm 2019, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) 

đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngàn  để triển khai các thủ tục hành 

c  n  t ông qua Cơ c ế một cửa quốc gia. Xây dựng mới và hoàn thành công 

tác kết nối 15 thủ tục, đang kết nối và kiểm thử 22 thủ tục, dự kiến đến hết Quý 

I/2020 sẽ hoàn thành việc triển khai các thủ tục hành chính của năm 2019. 
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- Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ c ế một cửa ASEAN để trao đổi 

thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 08 nước ASEAN gồm: 

Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar và 

Lào. T n  đến ngày 31/01/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước 

ASEAN là: 165.061 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 201.652 

C/O. Trong quý I năm 2020, Việt Nam dự kiến sẽ kết nối chính thức thêm 

Philippin và chuẩn bị để kết nối thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN 

(dự kiến quý I/2020) và chứng nhận kiểm dịch thực vật (dự kiến tháng 04/2020). 

b) Về công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành: 

Trong năm 2019, việc thực hiện công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành 

theo Quyết địn  2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động kiểm tra c uyên ngàn  đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; 

Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế 

hoạc   àn  động t úc đẩy Cơ c ế một cửa quốc gia, Cơ c ế một cửa ASEAN, 

cải cách công tác kiểm tra chuyên ngàn  đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

và tạo thuận lợi t ương mại giai đoạn 2018 - 2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực, 

các Bộ, ngàn  đã từng bước loại bỏ những quy định chồng chéo trong hoạt động 

kiểm tra chuyên ngành; rà soát cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý, 

kiểm tra chuyên ngành; ban hành Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và 

kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với 

các nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành...) thông qua việc sửa đổi, hoàn 

thiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết địn  2026/QĐ-TTg, Quyết định 

số 1254/QĐ-TTg. 

T n  đến 31 tháng 01 năm 2020, các Bộ, ngàn  đã  oàn t àn  sửa đổi, bổ 

sung 18/29 văn bản quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành 

công bố 29/53 danh mục hàng hóa có mã HS; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn 

cho 18/22 nhóm hàng cần ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn. Một số Bộ n ư Bộ 

Công T ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế đã ủy quyền/chỉ định 

nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định/ủy quyền thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành. 

c) Tồn tại,  ạn c ế: 

- Số lượng thủ tục hành chính mới triển k ai trên Cơ c ế một cửa quốc gia 

trong năm 2019 còn c ậm, mới triển khai thêm mới được 15 thủ tục hành chính, 

còn lại 36 thủ tục  àn  c  n  k ác đang trong quá trìn  triển khai và dự kiến đến 

hết Quý I/2020 mới có thể hoàn thành kế hoạc  năm 2019. 

- Việc triển khai các nhiệm vụ sửa đổi các văn bản pháp luật, ban hành 

Danh mục HS, công bố quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ ngàn  còn c ưa  oàn 

thành theo chỉ đạo và thời hạn do Chính phủ đề ra. Một số văn bản mới được 
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ban hành theo chỉ đạo cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành của Chính phủ 

còn tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc, hoặc c ưa p ù  ợp với quy định của văn bản. 

 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả chủ quan và khách 

quan, n ư: Một số Bộ, ngành còn thiếu quyết liệt và khẩn trương trong triển khai 

các nhiệm vụ; việc phối hợp rà soát, chuẩn hóa các Danh mục chuyên ngành còn 

tồn tại nhiều hạn chế. Nhiều Bộ ngành chậm ban  àn  các t ông tư  ướng dẫn 

hoặc ban  àn  t ông tư k ông đúng c ỉ đạo của Chính phủ gây k ó k ăn c o 

doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong quá trìn  t ực hiện. 

Bên cạn  đó, có nguyên n ân k ác  quan là cơ c ế và thực hiện thủ tục phê 

duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin hiện tại còn chậm; số lượng thủ tục 

hành chính triển k ai qua Cơ c ế một cửa quốc gia lớn nên các Bộ, ngàn  cần 

tập trung để rà soát, đảm bảo  ệ t ống  oạt động ổn địn  nên nguồn lực bị p ân 

tán, c ưa tập trung đầy đủ c o triển k ai các t ủ tục mới.  

 II. Nhiệm vụ và giải p áp t úc đẩy Cơ c ế một cửa quốc gia, Cơ c ế một 

cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra c uyên ngàn  đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi t ương mại năm 2020 

N iệm vụ triển k ai Cơ c ế một cửa quốc gia, Cơ c ế một cửa ASEAN, 

các  oạt động tạo t uận lợi t ương mại trong năm 2020 rất nặng nề. Để  oàn 

t àn  kế  oạc  đề ra, các Bộ, ngàn  tập trung triển k ai các nội dung sau: 

1. Bộ Tài chính 

- C ủ trì p ối  ợp với các Bộ, ngàn  đẩy n an  tiến độ xây dựng và triển 

k ai Đề án tổng t ể về xây dựng và p át triển  ệ t ống công ng ệ t ông tin p ục 

vụ triển k ai Cơ c ế một cửa quốc gia, Cơ c ế một cửa ASEAN t eo địn  

 ướng xử lý tập trung và xây dựng Ng ị địn  của C  n  p ủ về việc kết nối và 

c ia sẻ t ông tin giữa các cơ quan c  n  p ủ với các bên liên quan t ông qua Cơ 

c ế một cửa quốc gia trong lĩn  vực xuất n ập k ẩu, quá cản   àng  óa. 

- C ủ trì, p ối  ợp với Bộ Tư p áp và các đơn vị liên quan để xây dựng căn 

cứ p áp lý c o triển k ai Đề án t   điểm bảo lãn  t ông quan và Đề án cải các  

kiểm tra c uyên ngàn . 

- Hoàn c ỉn  báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019 và p ương  ướng 

n iệm vụ năm 2020 về triển k ai Cơ c ế một cửa quốc gia, Cơ c ế một cửa 

ASEAN, cải các  công tác kiểm tra c uyên ngàn  và tạo t uận lợi t ương 

mại trên cơ sở tổng  ợp, tiếp t u ý kiến của các Bộ, ngàn  và báo cáo về p át 

triển logistic năm 2019 của Bộ Công T ương để báo cáo T ủ tướng C  n  p ủ, 

các P ó T ủ tướng C  n  p ủ, C ủ tịc  Ủy ban 1899, Văn p òng Trung ương 

đảng, Văn p òng C ủ tịc  nước, Văn p òng Quốc  ội và các cơ quan liên quan. 

2. Các Bộ, ngàn  

- Tập trung nguồn lực và đẩy n an  tiến độ t ực  iện rà soát quy trìn  t ủ 

tục, c ỉ tiêu t ông tin, p át triển  ệ t ống công ng ệ t ông tin và các giải p áp 

liên quan k ác n ằm đảm bảo  oàn t àn  tiếp 36 t ủ tục  àn  c  n  trên Cơ c ế 
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một cửa quốc gia trong năm 2019, đồng t ời  oàn t àn  các t ủ tục  àn  c  n  

cần triển k ai trong năm 2020.  

- Xây dựng kế  oạc  của Bộ, ngàn  mìn  để tổ c ức triển k ai Ng ị địn  

số 85/2019/NĐ-CP của C  n  p ủ để bảo đảm Ng ị địn  được t ực  iện t ống 

n ất ngay từ k i có  iệu lực t i  àn  từ 01 tháng 01 năm 2020 và gửi về Cơ 

quan t ường trực để t eo dõi, báo cáo t eo đúng quy c ế của Ủy ban c ỉ đạo 1899. 

- Các Bộ, ngàn  bên cạn  việc t am gia ý kiến về nội dung Ng ị địn  kết 

nối và c ia sẻ t ông tin giữa các cơ quan C  n  p ủ với các bên liên quan thông 

qua Cơ c ế một cửa quốc gia p ục vụ công tác quản lý n à nước trong lĩn  vực 

xuất n ập k ẩu, quá cản   àng  óa, cần c o ý kiến sâu, c ỉ rõ về  ìn  t ức, cấp 

độ,  iệu lực của văn bản trên nguyên tắc k ông mâu t uẫn, c ồng c éo với các 

văn bản có liên quan và đảm bảo t n   iệu lực, k ả t i k i đi vào t ực  iện. 

- Các Bộ, ngàn  k i xây dựng c  n  sác  t eo c ỉ đạo của C  n  p ủ gắn 

với điều c ỉn   ệ t ống công ng ệ t ông tin cần kịp t ời t ông báo và p ối  ợp 

với Cơ quan t ường trực để đảm báo k ớp nối giữa tiến độ xây dựng văn bản 

với tiến độ điều c ỉn   ệ t ống p ục vụ triển k ai Cơ c ế một cửa quốc gia , Cơ 

c ế một cửa ASEAN. 

- Tiếp tục đẩy mạn  triển k ai cải các  công tác quản lý và kiểm tra c uyên 

ngàn  đối với  àng  óa xuất n ập k ẩu. Trong quá trìn  xây dựng và ban  àn  

các văn bản quy p ạm p áp luật liên quan đến quản lý và kiểm tra chuyên 

ngàn , đặc biệt là các nội dung liên quan đến kiểm tra n à nước về  ải quan, các 

Bộ, ngàn  cần p ối  ợp c ặt c ẽ với Cơ quan t ường trực (Tổng cục Hải quan) 

để các văn bản có t n  k ả t i và đi vào cuộc sống, trán  tìn  trạng các văn bản 

quy p ạm p áp luật c ồng c éo, gây k ó k ăn c o người dân, doan  ng iệp và 

các cơ quan quản lý n à nước. Ng iên cứu triển k ai Đề án đổi mới mô  ìn  

kiểm tra c ất lượng  àng  óa xuất k ẩu, n ập k ẩu. 

- Tiếp tục tăng cường sự p ối  ợp trong việc triển k ai các cam kết của 

Hiệp địn  t ông qua công tác c ỉ đạo, điều  àn  của Ủy ban quốc gia về Cơ c ế 

một cửa quốc gia, Cơ c ế một cửa ASEAN và tạo t uận lợi t ương mại. 

- Ng iên cứu, đán  giá tác động của dịc  viêm đường  ô  ấp do virus 

corona mới gây ra trên p ạm vi toàn cầu đến giao lưu  àng  óa qua biên giới 

c ng n ư đến sản xuất trong nước. Qua đó, đề xuất các giải p áp n ằm  ạn c ế 

tác động tiêu cực của dịc  bện , tạo t uận lợi c o giao t ương  àng  óa song 

vẫn đảm bảo kiểm soát c ặt c ẽ, bảo vệ cộng đồng. 

- C ủ động ng iên cứu và p ối  ợp với Bộ Tài c  n  đề xuất giải p áp về 

ng iệp vụ, kỹ t uật trong việc trao đổi t ông tin c ứng từ điện tử với các đối tác 

t ương mại của Việt Nam. Đặc biệt, Bộ Nông ng iệp và P át triển nông t ôn 

k ẩn trương có ý kiến gửi Bộ Tài c  n  đối với đề xuất kết nối trao đổi t ông tin 

c ứng n ận kiểm dịc  điện tử với Niu-di-lân. 

3. Bộ T ông tin và Truyền t ông bố tr  đủ nguồn lực và p ối  ợp c ặt c ẽ 

với các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc, rút ngắn t ời gian t ẩm địn  

đối với  ồ sơ đề xuất cấp độ an nin  t ông tin.  
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4. Bộ Công an k ẩn trương p ối  ợp với Bộ Tài c  n  và các đơn vị liên 

quan để k ai kết nối Hệ t ống c uyên ngàn  của Bộ Công an với Cổng t ông tin 

một cửa quốc gia p ục vụ t ực  iện Cơ c ế một cửa quốc gia đường  àng k ông 

t eo quy địn  tại Ng ị địn  số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của 

C  n  p ủ quy địn  t ực  iện t ủ tục  àn  c  n  t ông qua Cơ c ế một cửa 

quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra c uyên ngàn  đối với  àng  óa xuất 

k ẩu, n ập k ẩu. 

5. Bộ Công t ương - đơn vị đầu mối t ực  iện n iệm vụ điều p ối và p át 

triển logistic quốc gia c ủ trì, k ẩn trương p ối  ợp với các Bộ, ngàn   oàn 

t àn  việc xây dựng kế  oạc , đề xuất giải p áp t úc đẩy logistics và trìn  Ủy 

ban 1899 xem xét, p ê duyệt; Công bố báo cáo p át triển dịc  vụ logistic năm 2020. 

Văn p òng C  n  p ủ t ông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTg, các Phó TTgCP; 

- Các Bộ: TC, CT, CA, GTVT, KHĐT, 

  KH&CN, NG, NN&PTNT, QP, TN&MT, 

  TT&TT, TP, VHTT&DL, XD, Y tế, NV; 

- Ủy ban n ân dân tỉn , t àn  p ố trực t uộc trung ương; 

- Ngân  àng N à nước Việt Nam; 

- Tổng cục Hải quan; 

- P òng T ương mại và Công ng iệp Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai T ị T u Vân; TGĐ Cổng 

TTĐT; 

    Các Vụ: TH, TKBT, KGVX, PL, QHQT, CN, NN, ĐMDN; 

- Lưu: VT, KTTH (3b). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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