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Hải quan tiếp nhận, giải quyết 38.233 hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa,  
một cửa liên thông 

Theo thống kê, kể từ ngày 1/4/2016 đến hết 30/6/2020, toàn ngành Hải quan đã tiếp nhận và 
giải quyết 38.233 hồ sơ, TTHC theo Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC do tổ chức, cá nhân và DN đề nghị giải quyết. 

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, hiện nay các đơn vị trong toàn Ngành đã 
triển khai thực hiện cơ chế một cửa và ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Việt Nam về dịch 
vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó, kể từ ngày 1/4/2016 đến hết 30/6/2020, toàn ngành Hải quan đã tiếp nhận và giải 
quyết 38.233 hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do tổ chức, cá nhân và 
DN đề nghị giải quyết. Trong đó số hồ sơ do các tổ chức, cá nhân mang đến nộp trực tiếp là 
11.373 hồ sơ, tương đương 29,74% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ 
bưu chính là 26.860 hồ sơ, tương đương 70,26% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận. 

Tổng cục Hải quan đánh giá phần lớn hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn theo 
quy định được tổ chức, cá nhân hài lòng. Tuy nhiên trên thực tế một số trường hợp do cần 
thời gian thẩm định xin ý kiến các cơ quan liên quan hay do đơn vị quá nhiều công việc nên 
còn xảy ra tình trạng chậm, muộn trả kết quả so với thời gian quy định. 

 

Tổ chức, cá nhân và DN đến giải quyết hồ sơ qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ 
sở Tổng cục Hải quan 

Cụ thể, trong lĩnh vực thuế XNK, tính đến ngày 30/6/2020 đã giải quyết và trả kết quả trên 
80% tổng số hồ sơ tiếp nhận số còn lại phần lớn là chưa đến hạn xử lý do loại thủ tục này có 
thời gian xử lý dài (đề nghị xét miễn thuế hàng NK; đề nghị xác định mã số hàng hóa...). 
Khoảng 2% số hồ sơ tồn đọng do nội dung vụ việc phức tạp như xác định trước mã số hàng 
hóa trong quá trình xử lý mất nhiều thời gian kiểm tra thẩm định, lấy ý kiến cơ quan liên quan 
nên bị chậm thời gian so với quy định. 



Trong lĩnh vực giám sát quản lý, tính đến ngày 30/6/2020, các đơn vị đã giải quyết và trả kết 
quả đúng thời hạn khoảng 75% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận; khoảng 20% hồ sơ chưa giải 
quyết do chưa đến thời hạn quy định, 5% hồ sơ tồn đọng, xử lý quá thời hạn quy định hoặc 
hiện nay đã đến thời hạn nhưng chưa xử lý. 

Đối với các lĩnh vực còn lại như kiểm tra sau thông quan, CNTT & thống kê hải quan, kiểm 
định hải quan được các đơn vị thực hiện nghiêm túc. 

Cũng theo Tổng cục Hải quan, công tác trả kết quả giải quyết TTHC đối với các hồ sơ yêu 
cầu nhận kết quả trực tiếp chiếm khoảng 30% tổng số hồ sơ các công chức tiếp nhận và trả kết 
quả đều thực hiện thông báo qua điện thoại cho cá nhân và DN. 

Tổng cục Hải quan cho biết, sau hơn 4 năm chính thức triển khai thực hiện cơ chế một cửa 
theo Quyết định 09/2015/NĐ-CP, Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Quyết định 45/2016/QĐ-
TTg việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích tại Tổng cục Hải quan đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi 
nhận. 

Cơ quan Hải quan đã tích cực cải thiện mối quan hệ và tạo niềm tin đối với tổ chức, công dân, 
DN khi đến liên hệ, đề nghị giải quyết TTHC tại trụ sở cơ quan Hải quan. Giảm tải tình trạng 
cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, tiếp xúc nhiều bộ phận, đơn vị, nhiều cấp hành chính 
trong cơ quan; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với trước đây mang đến sự hài lòng cho 
người dân và DN. 

Ngoài ra, theo Tổng cục Hải quan, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong những giải pháp cải cách hành 
chính của Chính phủ nói chung ngành Tài chính và Tổng cục Hải quan nói riêng nhằm phục 
vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết TTHC với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực liên quan. Vì 
vậy trong quá trình triển khai có nhiều thuận lợi do cơ sở pháp lý vững chắc, được sự đồng 
thuận của cơ quan tổ chức liên quan và cộng đồng DN. 

Hiện tại cơ quan Tổng cục Hải quan cũng như các cục hải quan tỉnh, thành phố vẫn duy trì 
việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên theo 
số liệu báo cáo của cục hải quan tỉnh, thành phố và thực tế tại cơ quan Tổng cục Hải quan, có 
rất ít hồ sơ được cá nhân, tổ chức lựa chọn, yêu cầu thực hiện thông qua dịch vụ này. 

Để còn tồn tại những hạn chế này, Tổng cục Hải quan nhận định đơn vị cung cấp dịch vụ bưu 
chính còn có hạn chế trong công tác phổ biến tuyên truyền về dịch vụ như đã nêu trong thỏa 
thuận hợp tác nên thông tin về dịch vụ bưu chính công ích chưa được phổ biến rộng rãi đến 
cộng đồng DN. Do đó, thời gian tới Tổng cục Hải quan kiến nghị cần sớm nghiên cứu triển 
khai hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc theo kế 
hoạch để phục vụ tiếp nhận giải quyết và theo dõi tình hình kết quả giải quyết TTHC của cơ 
quan, phù hợp yêu cầu cải cách hiện đại hóa chung của Chính phủ. 

Đồng thời, Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần tổ chức sơ kết đánh giá kết 
quả hợp tác thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính để chỉ rõ các tồn tại đã 
nêu, đề xuất giải pháp khắc phục, đặc biệt Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần có chỉ đạo 
triển khai đồng bộ trong toàn bộ hệ thống bưu chính để nâng cao sản lượng và chất lượng dịch 
vụ. 

Tuấn Kiệt 
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Đưa dịch vụ công đăng ký ôtô, xe máy trực tuyến vào vận hành từ 15/8 

Với dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 về đăng ký ôtô, xe máy trực tuyến, người dân, doanh 
nghiệp có thể ngồi một chỗ đăng ký ôtô, xe máy, nộp thuế không phụ thuộc thời gian, địa giới 
hành chính. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp sáng 29/7 tại 
Trụ sở Chính phủ về tình hình xây dựng dịch vụ công trực tuyến chuẩn bị công bố tại Lễ khai 
trương Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và dịch vụ công trực tuyến thứ 
1.000 tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Dịch vụ công thứ 1.000 về đăng ký ôtô, xe máy trực tuyến 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết dự kiến ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ sẽ 
dự Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều 
hành của Chính phủ. 

Tại Lễ khai trương, dịch vụ công thứ 1.000 về đăng ký ôtô, xe máy trực tuyến sẽ được công 
bố và demo trải nghiệm dịch vụ này trên thực tiễn. 

Người dân, doanh nghiệp có thể ngồi một chỗ đăng ký ôtô, xe máy, nộp thuế trước bạ... 
không phụ thuộc thời gian, không phụ thuộc địa giới hành chính. 

Lễ khai trương cũng công bố một số dịch vụ công khác tích hợp trên Cổng Dịch vụ công này 
như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn nghề 
nghiệp, bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động... 

Cho rằng, dịch vụ công trực tuyến đăng ký ôtô, xe máy là dịch vụ rất quan trọng, rất khó bởi 
lần đầu tiên triển khai và phải cấu trúc lại quy trình, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, 
khi dịch vụ công này được vận hành chính là sản phẩm thay đổi tư duy, cách quản lý, là hành 
động cụ thể phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Báo cáo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho thấy, tính đến 
ngày 28/7, đã có 875 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia; hơn 204 nghìn tài khoản đăng ký, tăng hơn 26 nghìn tài khoản so với tháng 
trước; hơn 53 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin và thực hiện dịch vụ. 

Trên 12,6 triệu hồ sơ đã đồng bộ trạng thái để phục vụ tra cứu, theo dõi, giám sát, đánh giá 
quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; trên 226 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến từ 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng hơn 75 nghìn hồ sơ so với tháng trước, trung bình mỗi 
ngày tiếp nhận, xử lý gần 3.500 hồ sơ trực tuyến trên Cổng; tiếp nhận, xử lý hơn 7.300 phản 
ánh, kiến nghị và hỗ trợ, giải đáp hơn 20.200 cuộc gọi tới Tổng đài. 

Trong tháng 7/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã xử lý 3.316 giao dịch thanh toán trực 
tuyến phí, lệ phí, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và thu phạt giao 
thông. 

Để kịp thời giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thanh toán trực 
tuyến, ngày 20/7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
nghiên cứu cơ chế để áp dụng việc thực hiện trong thanh toán trực tuyến như quy định tại 
Nghị định số 11/2020/NĐ-CP (quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà 
nước) và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ (về thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử). 



Quyết liệt thực hiện đúng thời hạn 

Liên quan đến việc triển khai tích hợp các dịch vụ công, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục 
hành chính Ngô Hải Phan cho biết, Cục đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Tổng cục 
Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Đăng kiểm, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam... để 
trao đổi giải pháp triển khai dịch vụ cấp đăng ký, biển số xe điện tử trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 

Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị triển khai thí điểm đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước 
tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở thực hiện thí điểm sẽ mở rộng ra toàn quốc 
và với các loại xe sản xuất, lắp ráp trong nước, nhập khẩu chưa qua sử dụng. 

Để đảm bảo việc triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính đề xuất từ ngày 15/8 triển khai thực hiện thí điểm cấp đăng ký, biển số xe điện tử đối 
với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ tháng 11/2020, triển khai toàn quốc việc thực hiện cấp đăng ký, biển số xe đối với xe sản 
xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu chưa qua sử dụng. 

Về lâu dài, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp đăng ký, biển số xe. Theo đó, cá 
nhân, tổ chức chỉ cần đăng nhập, khai số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, số chứng từ lệ 
phí trước bạ và một số thông tin nhân thân để hoàn thành tờ khai giấy đăng ký xe. 

Cơ quan công an kiểm tra, xử lý, nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu sẽ cho phép bấm biển số tự động 
và thực hiện cấp giấy chứng nhận, cấp biển số cho cá nhân, tổ chức. Việc trả kết quả có thể sử 
dụng qua bưu chính công ích. 

Ông Ngô Hải Phan cho hay để triển khai hoàn toàn mức độ 4 nêu trên, cần có giải pháp đồng 
bộ từ việc sửa đổi các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (bao gồm cả 
quy định thủ tục hành chính và cơ chế quản lý xe) đến các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo chia 
sẻ, xác thực dữ liệu chính xác, thông suốt, hiệu quả. 

Từ thực trạng nêu trên, trước mắt, ông cho rằng trong thời gian thí điểm, nên triển khai dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3. Sau khi cơ quan công an kiểm tra hồ sơ trực tuyến, cho phép 
bấm biển trực tuyến. 

Cá nhân, tổ chức chỉ cần mang xe đến cơ quan công an để kiểm tra lại số khung, số máy 
(trong trường hợp chỉ có số VIN mà không có số khung, số máy) và gắn biển, nhận giấy 
chứng nhận đăng ký xe. 

“Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nên nếu không đẩy 
nhanh tiến độ sẽ khó đảm bảo hoàn thành trước 15/8 để công bố tại Lễ khai trương Trung tâm 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và dịch vụ công thứ 1000 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia,” ông Ngô Hải Phan nói. 

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam, Tổng cục Thuế hoàn thành các giải pháp kỹ thuật để thực hiện tích hợp, chia 
sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ cấp đăng ký, biển số xe điện tử. 

Cục Cảnh sát Giao thông xây dựng, hoàn thiện hệ thống đăng ký xe để triển khai dịch vụ công 
trực tuyến (tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng 
Chính phủ để tích hợp, cung cấp trên Cổng đáp ứng tiến độ trước ngày 15/8. 

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan nhận định việc đưa dịch vụ công đăng ký ôtô, xe máy trực 
tuyến vào vận hành là hoàn toàn phù hợp, với dự kiến ngày 15/8 bắt đầu triển khai dịch vụ 
công này, các đơn vị sẽ quyết liệt thực hiện đúng thời hạn. 

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, cho biết với 
trách nhiệm được Chính phủ giao, đơn vị đã có kế hoạch, chương trình cụ thể để cùng phối 
hợp với các cơ quan triển khai dịch vụ công này. 



Về công nhận, sử dụng hồ sơ điện tử đã được ký số của cơ quan, đơn vị như: chứng từ lệ phí 
trước bạ, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, hóa đơn bán hàng,… đã đảm bảo cơ sở pháp 
lý khi Thông tư 58 về quy trình quản lý xe có hiệu lực từ ngày 1/8. 

Về cơ chế, nội dung thông tin, dữ liệu cần chia sẻ giữa các bên để triển khai thực hiện dịch vụ 
cấp đăng ký, biển số xe điện tử thông suốt, hiệu quả, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với 
các đơn vị để đánh giá, thống nhất, xây dựng trường dữ liệu thông tin dùng chung, cung cấp 
13 trường thông tin đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. 

Đối với bấm biển số tự động có mục tiêu để người dân không phải đến cơ quan bấm số, 
nhưng do tính chất bảo mật nên hiện nay, các đơn vị đang phối hợp nghiên cứu theo cách thức 
phù hợp, đáp ứng nguyện vọng người dân. 

Việc nghiên cứu trả biển số qua bưu chính công ích cũng đang được các cơ quan phối hợp để 
triển khai cụ thể, Thiếu tướng Lê Xuân Đức thông tin. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan cùng 3 nhà sản xuất, lắp ráp ôtô 
trong nước là Công ty Trách nhiệm hữu hạn VinFast, Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải 
Thaco, Công ty Cổ phần Huyndai Thành Công... tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ngày 15/8 tích 
hợp dịch vụ công thứ 1.000 về đăng ký ôtô, xe máy trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia và thực hiện thí điểm cấp đăng ký, biển số xe điện tử đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong 
nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 


