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ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 

Các đơn vị 

liên quan 

Doanh nghiệp XNK 

Đại lý Hải quan 

Cơ quan Hải quan 



VỚI: DOANH NGHIỆP XNK 

 Được cơ quan Hải quan công 

nhận chấp hành tốt pháp luật 

Hải quan theo quy định tại Nghị 

định số 154/2005/NĐ-CP ngày 

15/12/2005 của Chính Phủ quy 

định chi tiết 1 số điều của luật 

Hải quan về thủ tục Hải quan, 

kiểm tra, giám sát Hải quan. 



 Ký hợp đồng bằng văn bản với các 

Đại lý Hải quan, ủy quyền cho Đại lý 

Hải quan thực hiện các công việc 

dưới đây: 

• Thực hiện các công việc về thủ tục Hải quan 

theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng; 

• Thay mặt doanh nghiệp nộp các khoản thuế, 

lệ phí và các khoản thu khác theo quy định 

của pháp luật có liên quan đến hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu (tùy theo thỏa thuận giữa 2 

bên). 

• Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường 

hợp thực hiện không đúng những công việc 

đã ủy quyền cho Đại lý Hải quan, cung cấp hồ 

sơ, chứng từ cho Đại lý Hải quan không đúng 

với thực tế hàng hóa hoặc cung cấp hồ sơ, 

chứng từ giả mạo. 



VỚI: ĐẠI LÝ HẢI QUAN 

 Thực hiện các thủ tục đăng ký Đại lý hải quan và được Hải 

quan cấp giấy công nhận đủ điều kiện hoạt động Đại lý Hải 

quan tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của 

Chính phủ; 

  Ký hợp đồng bằng văn bản với các 

doanh nghiệp, được doanh nghiệp ủy 

quyền thực hiện các công việc dưới 

đây: 

 



 Thực hiện các công việc về thủ tục Hải quan 

theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng (kể cả 

đăng ký kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, 

an toàn thực phẩm, kiểm dịch, giám định); 

 Thay mặt doanh nghiệp nộp các khoản thuế, lệ 

phí và các khoản thu khác theo quy định của 

pháp luật có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu (điều kiện này không bắt buộc mà 

tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên). 

 Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường 

hợp thực hiện không đúng những công việc 

được doanh nghiệp ủy quyền, khai không đúng 

những thông tin và hồ sơ, chứng từ liên quan 

do doanh nghiệp cung cấp. 



VỚI: CƠ QUAN HẢI QUAN 

 Cục Hải quan bố trí cơ quan chuyên môn, thường xuyên hỗ 

trợ các Chi cục Hải quan CK trong việc triển khai thực hiện 

Đại lý Hải quan trong giai đoạn đầu. Làm việc theo chế độ 

24 giờ/ngày; 07 ngày/tuần 

 Phối hợp với Đại lý Hải quan, doanh nghiệp tổ chức các lớp 

đào tạo, tập huấn và phổ biến văn bản mới. 

 Tại các Chi cục Hải quan, thực hiện một số nội dung sau: 



Bố trí từ 1 đến 2 cổng ưu tiên 

tiếp nhận thông tin khai báo thủ 

tục Hải quan đối với hàng xuất 

khẩu, nhập khẩu từ các Đại lý 

Hải quan; 

Tiếp nhận thông tin và xử lý dữ 

liệu theo các quy định về áp 

dụng quản lý rủi ro trong hoạt 

động nghiệp vụ Hải quan; 

CHI CỤC 

HẢI QUAN 

CK XNK 

Phản hồi ngay thông tin đến 

Đại lý Hải quan đối với các 

trường hợp hệ thống dữ liệu 

phân vào luồng xanh, luồng 

vàng và luồng đỏ. 

Thực hiện các bước thủ tục 

theo quy trình Hải quan điện 

tử do Tổng cục Hải quan 

ban hành 



Nếu hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra thực tế 

hàng hóa thì áp dụng quy trình tạm thời kiểm 

tra thực tế hành hóa qua máy soi container do 

Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo quyết 

định số 1628/QĐ-TCHQ ngày 20/07/2012.  

Những tường hợp hàng hóa bắt buộc phải kiểm 

tra an toàn thực phẩm, kiểm tra nhà nước về chất 

lượng, kiểm dịch. Chi cục căn cứ ý kiến của cơ 

quan quản lý nhà nước kiểm tra chuyên ngành tại 

Giấy đăng ký kiểm tra để thông báo cho Đại lý 

Hải quan biết mời cơ quan kiểm tra chuyên 

ngành đến khu vực của khẩu “bãi kiểm tra tập 

trung” hoặc kho riêng để kiểm tra và ra thông báo 

kết quản kiểm tra chuyên ngành. 



Quy định chi tiết và hướng dẫn 

cụ thể việc áp dụng quản lý rủi 

ro trong thủ tục hải quan đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu thương mại; 

Quy định áp dụng rủi ro trong hoạt 

động nghiệp vụ hải quan. 

Quyết định 343/QĐ-TCHQ Công văn 76/TCHQ-ĐT, Quyết định 

35/QĐ – TCHQ và 48/2008/QĐ –BTC  

Thường xuyên phối hợp với Phòng quản lý rủi 

ro thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý, vận 

hành, ứng dụng hệ thống thông tin hỗ trợ quản 

lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành: 



QUYỀN LỢI THAM GIA 

Đăng ký thủ tục thông quan hàng hóa nhanh chóng theo 

các chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về Hải quan. 

Cơ quan kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền, cơ quan 

giám định ưu tiên phối hợp kiểm tra, giám định trước các lô 

hàng xuất khẩu, nhập khẩu do Đại lý hải quan làm thủ tục. 

Miễn phí 

Giảm thời gian, chi phí 

Ưu tiên thực hiện giám định 

Hỗ trợ 



CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

ĐẠI LÝ 
ĐẠI LÝ 

ĐẠI LÝ 

Hỗ trợ kỹ thuật trong việc kết nối mạng giữa Doanh 

nghiệp, Đại lý hải quan với cơ quan hải quan; 

Hỗ trợ tư vấn về thủ tục Hải quan (TTHQ điện tử, giá 

tính thuế, mã số hàng hóa, chính sách điều hành, 

chính sách thuế, xuất xứ hàng hóa..) 

Cấp mật khẩu để được quyền truy cập khai thác các 

văn bản và quy định mới của pháp luật về Hải quan 

Định kỳ (2 lần/năm) sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

pháp luật về Hải quan 



TÓM TẮT QUY TRÌNH 



SNPL HỢP TÁC CÙNG MB 

Hải quan 

Cơ quan thuế 

Bộ/ Ngành/  

Cơ quan quản lý 

(1) (3) 

(3) 

(3) (2b) 

(2a) 
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