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Giải phóng Hàng hóa



Lược khai Hàng hóa
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Hàng hóa được vận chuyển để nhập cảnh hoặc quá cảnh bắt đầu bằng việc nộp bản lược khai (manifest) 
cho CBP trước khi đến nơi. Manifest gửi trước bao gồm số vận đơn thương mại (commercial bill of 
lading) của lô hàng và thông tin về hành trình. Mỗi hình thức vận tải có thời hạn nộp dữ liệu khác nhau: 

Đường bộ 

HÌNH THỨC VẬN TẢI

Đường sắt 

Đường không

Đường biển

4 giờ trước khi hạ cánh hoặc tại thời điểm cất cánh (Wheels 
Up)
• Sàng lọc trước hàng hóa đường hàng không (ACAS): tập hợp con 

của dữ liệu bill đầy đủ, trình cho CBP trước khi chất hàng  

24 giờ trước khi xếp container lên tàu biển.
• Hồ sơ an ninh nhà nhập khẩu (ISF): Khai báo của nhà 

nhập khẩu đi kèm vận đơn 

2 giờ trước khi đến nơi, nhà nhập khẩu phải gửi manifest

30 đến 60 phút trước khi đến nơi, nhà nhập khẩu phải gửi 
manifest

THỜI HẠN



Tại sao CBP yêu cầu nộp trước Manifest?
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CBP sử dụng manifest gửi trước để tiến hành đánh giá rủi ro. Việc đánh giá rủi ro này được thực hiện cả 
tự động và thủ công bởi cán bộ CBP.     

• Hoạt động xác định trọng 
điểm 24 giờ  

• Sử dụng dữ liệu mà nhà 
nhập khẩu nộp trước để 
phát hiện hàng hóa có 
thể đe dọa an ninh quốc 
gia của Hoa Kỳ  

• Có thể xác định các mối 
đe dọa trước khi hàng rời 
khỏi cảng nước ngoài

• Các đơn vị xác định trọng 
điểm tại địa phương có 
nhân sự là cán bộ CBP 
tại mỗi cảng nhập khẩu

• Các đơn vị phối hợp với 
Trung tâm Xác định trọng 
điểm Quốc gia (NTC) để 
tiến hành đánh giá rủi ro 
tại địa phương dựa trên 
thông tin tình báo và kiến 
thức về xu hướng tội 
phạm. 

Trung tâm Xác định trọng 
điểm Quốc gia 

Đơn vị Xác định trọng 
điểm trước 



Giao tiếp với các hãng vận tải quốc tế
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CBP cung cấp một Khung giải phóng hàng dự kiến (Variable Release Window) cho các hãng vận tải, thể 
hiện trạng thái xử lý hàng hóa. Khung này khác nhau đối với mỗi loại hình vận tải. 

Đường bộ 

PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI 

Đường sắt

Đường không

Đường biển 

Sau khi CBP nhận được tin nhắn chuyến bay khởi 
hành

5 ngày trước khi hàng đến  

• 2 giờ trước khi đến cửa khẩu phía Bắc
• Tại thời điểm đến ở cửa khẩu phía Nam   

Tại thời điểm đến ở cả cửa khẩu phía Bắc và phía 
Nam

KHUNG THỜI GIAN 



CBP giao tiếp những gì với các hãng vận tải quốc tế? 
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Bill có trong hồ 
sơ

(Bill on File)

Cập nhật trạng 
thái vận chuyển 

có bảo lãnh 
(In-Bond 

Movement Status 
Update)

Hàng thiếu giấy 
tờ hợp lệ hoặc 
không làm thủ 
tục đúng hạn 

(Freight is 
Eligible for 

General Orders)

Hàng đã khai báo 
chờ giải phóng: Giữ 
hàng hoặc kết thúc 

giữ hàng 
(Entered: Intensive 

Hold Placed or 
Removed)

Hàng đã khai báo 
chờ giải phóng: 

Cần kiểm tra hồ sơ
(Entered: 

Document Review 
Required)

Cho phép chuyển 
hàng đi

(Permit to Transfer 
Authorized) 

Cho phép đưa 
hàng đi kiểm tra 

(Transfer for 
Exam 

Authorized)

Hàng đã khai báo 
và giải phóng 
(Entered and 

Released)

Ví dụ về những trạng thái mà CBP thông báo cho các hãng vận tải nhằm tạo thuận lợi cho thương mại tới 
Hoa Kỳ, bao gồm:  



Thông tin giao tiếp của CBP được chia sẻ như thế nào với các bên liên quan tới vận tải? 
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Các hãng vận tải có thể chọn đưa vào các bên được thông báo thứ cấp (Second Notify Parties - SNP) để 
nhận những thông báo về trạng thái của họ, nhằm chia sẻ những gì CBP cung cấp cho chuỗi cung ứng của 
họ. Ví dụ về SNPs bao gồm:   

CBP

Hãng 
vận tải 

Chuỗi 
cung 
ứng 

SNP

Các bên 
khác liên 
quan tới 
vận tải 

Hàng hóa

Thông báo Thông báo 

Chỉ định

*CBP xác định trạng thái của 
hàng hóa dựa trên thông tin 
manifest gửi trước 

CBP và Quy trình SNP 

• Bên giao nhận hàng hóa  
• Bên chia lẻ hàng 
• Cảng vụ  
• Doanh nghiệp vận hành cảng 
• Kho bãi  
• Cơ sở kiểm tra hàng hóa 

Ví dụ về SNPs



Nhà nhập khẩu nhận thông báo hàng được giải phóng từ hãng vận tải như thế nào?
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Mỗi vận đơn đều phải được nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm về hàng hóa (Importer of Record) khai báo 
thì mới được giải phóng. Những cơ chế tác động tới việc giải phóng hàng bao gồm:   

Tờ khai do đại lý hải 
quan có giấy phép 
hoạt động nộp qua 

đường điện tử 

Tờ khai hàng hóa trị 
giá thấp (Informal 

declaration) nộp cho 
CBP tại cảng nhập 

khẩu 



Giải phóng hàng hóa là gì?
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Việc giải phóng hàng hóa trên ACE giúp đơn giản hóa cách thức người khai chuyển dữ liệu tờ khai tới CBP 
để tạo thuận lợi thương mại, đồng thời tuân thủ chặt chẽ pháp luật của Hoa Kỳ.

Giải phóng 
hàng hóa qua 

ACE 



CBP giao tiếp những gì với đại lý hải quan
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Bill có trong hồ 
sơ

(Bill on File)

Khối lượng 
nhiều hơn khối 

lượng trên 
manifest 

(Quantity More 
Than Manifested 

Quantity)

Bill khác loại  
(No Bill Match)

Chờ kiểm tra kỹ 
(Pending 

Intensive Exam)

MỘT CHÍNH 
PHỦ HOA KỲ 
(ONE USG)

Cần hồ sơ
(Document 
Required)

CBP giữ hàng 
(CBP Hold)

Đã giải phóng 
(Released)

Ví dụ về những trạng thái mà CBP cung cấp và giao tiếp với đại lý hải quan và nhà nhập khẩu nhằm tạo 
thuận lợi cho thương mại tới Hoa Kỳ, bao gồm:  



Hồ sơ trước khi hàng đến? 
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Đại lý hải quan có giấy phép hoạt động hoặc người tự khai đều có thể chuyển thông tin tờ khai sớm để 
cho phép cán bộ CBP có thêm thời gian và nguồn lực áp dụng cách tiếp cận phân loại rủi ro đối với hoạt 
động kiểm tra. 

Hiệu quả 

Lợi ích 

Hoạt động 
kém hiệu quả 

Chi phí

Manifest gửi 
trước

Giải phóng 
hàng qua ACE 

Thông tin về 
trạng thái 

Cán bộ CBP 
kiểm tra 

Nguồn lực dành 
cho lô hàng rủi 

ro cao 

Quản lý rủi ro 

Giải phóng hàng 
kịp thời 

Giao hàng 
ngay lập tức 

Thời gian 
phản hồi 

Thời gian chu 
trình –Kiểm 

tra 

Chi phí

Thời gian chờ 
đợi 

G
iả

m

Tă
ng

Chi phí giao dịch



CBP giao tiếp như thế nào với người nộp hồ sơ?
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Khi CBP nhận được ngày giải phóng hàng từ ACE, CBP ra quyết định giải phóng hàng và chuyển tin nhắn 
tới người nộp hồ sơ. CBP thông báo cho họ về quyết định đó theo khung  thời gian áp dụng với mỗi loại 
hình vận tải:  

Đường bộ 

PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI

Đường sắt 

Đường không

Đường biển 

4 giờ trước khi cất cánh trong ngày đến dự kiến

5 ngày trước ngày đến dự kiến

Tại thời điểm đến hoặc hãng vận tải gửi tin nhắn trên 
đường đến

Tại thời điểm đến ở cả cửa khẩu phía Bắc và phía 
Nam 

KHUNG THỜI GIAN
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Binding Rulings



“Phán quyết xác nhận trước” là gì?

• 19 CFR Phần 177 - Các phán quyết hành chính

• “Phán quyết” là một tuyên bố bằng văn bản được ban hành bởi Văn phòng Quy 
chuẩn và Phán quyết của Trụ sở chính CBP hoặc văn phòng có chức năng tương 
ứng của CBP. 

• Thể hiện chức năng và nhiệm vụ của CBP liên quan đến một số thông tin cụ thể 
trong một giao dịch hoặc vấn đề có thể xảy ra trong tương lai.

• Có tính ràng buộc đối với tất cả nhân viên CBP cho đến khi được sửa đổi hoặc thu 
hồi. 

• Phán quyết giải thích và áp dụng các quy định của Luật Hải quan và các luật liên 
quan dựa trên một số thông tin cụ thể.

14



Cục Pháp chế chính sách và phán quyết

Cục Pháp chế chính sách và Phán quyết là một trong năm Cục 
trực thuộc Văn phòng Thương mại, có trách nhiệm tổng hợp 
chính sách thương mại, phát triển chương trình và các chức 
năng đo lường tuân thủ của CBP thành một văn phòng.

15



Phán quyết của Vụ Chuyên gia Hàng hóa 
Quốc gia
• Phân loại biểu thuế
• Quốc gia xuất xứ 
• Ghi nhãn
• Điều kiện để được hưởng ưu đãi theo các Hiệp định Thương 
mại Tự do (FTA)

16



Vụ Chuyên gia Hàng hóa Quốc gia

• 4 chi nhánh được tổ chức theo ngành hàng

– Chi nhánh Kim loại, Máy móc, Vật liệu sản xuất, Dầu khí và Hóa chất

– Chi nhánh Nông nghiệp, Ô tô / Hàng không, Điện tử và Da giày

– Chi nhánh Dệt may và Trang phục; Dược phẩm & Hóa chất 

– Chi nhánh Các sản phẩm khác-Sản phẩm tiêu dùng và buôn bán hàng loạt

Nhân sự:

– 45+ Chuyên gia Nhập khẩu Quốc gia (NIS), mỗi chuyên gia phụ trách một loại hàng hóa 
khác nhau 

17



Ví dụ

• Một công ty đang nghĩ đến việc nhập khẩu một sản phẩm được sản 
xuất từ các linh kiện có nguồn gốc trên khắp thế giới.

• Quốc gia xuất xứ của mặt hàng là một vấn đề phức tạp và có thể được 
hiểu theo một số cách khác nhau.

• Các quốc gia xuất xứ khác nhau sẽ có mức thuế suất khác nhau.
• Trước khi nhập khẩu, công ty có thể cung cấp các thông tin chi tiết cần 

thiết và yêu cầu “phán quyết xác nhận trước” về xuất xứ, để họ chắc 
chắn về mức thuế trước khi mua và nhập khẩu vào Mỹ. 

• Phán quyết sẽ có giá trị ràng buộc đối với công ty và CBP.

18



Ví dụ

• Một công ty dự định nhập khẩu nước ép lựu đóng gói để bán lẻ.
• Nước ép là sự kết hợp của các hỗn hợp cô đặc từ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.
• Tất cả hàng hóa nhập khẩu phải được ghi rõ quốc gia xuất xứ.
• Công ty có thể yêu cầu phán quyết về cách hàng hóa phải được ghi 

nhãn quốc gia xuất xứ.
• Trong trường hợp này, phán quyết là sản phẩm phải được ghi nhãn: 

“Nước ép lựu từ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ”

19



Phán quyết của Tổng cục Quy chuẩn & Phán 
quyết tại Trụ sở chính bao gồm các phân tích 
pháp lý chi tiết hơn – Phân loại thuế quan.

– Điều kiện để được ưu tiên theo các Chương trình 
Thương mại Đặc biệt / Hiệp định Ngoại thương.

– Áp dụng Luật hạn chế thương mại “Navigation 
laws”

– Xác định hoàn thuế hải quan.
– Khu ngoại thương và các Chương trình hoãn thuế 

khác.
– Ghi nhãn và các vấn đề khác về Quốc gia xuất xứ.
– Thanh lý và Thanh lý lại các mục khai hải quan.
– Định giá hải quan
– Thủ tục nhập cảnh
– Người vận chuyển / Kho ngoại quan
– Quyền sở hữu trí tuệ
– Hàng hóa bị hạn chế

20
*Những phán quyết này được soạn bởi luật sư 



Lợi ích của một phán quyết

• Các “phán quyết xác nhận trước” hoàn toàn miễn phí
• Chắc chắn về chi phí - các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh 

khi biết được cách hàng hóa của họ sẽ được xử lý khi nhập khẩu. 
• Đảm bảo đối xử công bằng và thống nhất giữa tất cả các cảng của Hoa Kỳ.
• Các “phán quyết xác nhận trước” đưa ra quyết định của CBP trước khi nhập khẩu 

để tránh các chi phí không mong muốn
• Cung cấp thông tin về tuân thủ / Danh mục thông tin tuân thủ
• Các đối tác thương mại đáng tin cậy được ưu tiên trong quá trình đưa ra phán 

quyết

21



Bảo mật thông tin

• Người yêu cầu phán quyết có thể yêu cầu giữ bí mật thông tin thương mại nhạy 
cảm khi ban hành phán quyết.
• Ví dụ về thông tin được giữ bí mật:
• Quy trình sản xuất
• Công thức
• Tên của các nhà cung cấp
• v.v.

22



Các 
phán 
quyết 
được 
công bố 
trực 
tuyến
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• CBP được yêu cầu công bố các phán quyết này và các phán quyết được 
công bố trên Hệ thống Tìm kiếm Trực tuyến về Phán quyết Hải quan 
(CROSS).

• Các phán quyết được công bố cung cấp cho cộng đồng thương mại 
quốc tế hướng dẫn về cách CBP sẽ xử lý các giao dịch tương tự. 

• Không phải tất cả các phán quyết đều được công bố trực tuyến.  Hiện 
tại có 211.295 phán quyết có thể được tìm kiếm trên CROSS.



Các liên kết để tham khảo “phán quyết xác 
nhận trước” Trang web chính của CBP

• http://www.cbp.gov/
Hệ thống Tìm kiếm Trực tuyến về Phán quyết Hải quan - CROSS 
• http://rulings.cbp.gov/
Yêu cầu phán quyết 
• http://www.cbp.gov/trade/rulings
Thư phán quyết là gì? 
• http://www.cbp.gov/trade/rulings/ruling-letters
Yêu cầu đối với các yêu cầu phán quyết điện tử
• http://www.cbp.gov/trade/rulings/eruling-requirements
Các ấn phẩm về cung cấp thông tin về tuân thủ
• http://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications
Mẫu phán quyết điện tử
• https://erulings.cbp.gov/home

24

http://www.cbp.gov/
http://rulings.cbp.gov/
http://www.cbp.gov/trade/rulings
http://www.cbp.gov/trade/rulings/ruling-letters
http://www.cbp.gov/trade/rulings/eruling-requirements
http://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications
https://erulings.cbp.gov/home
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Chương trình Doanh nghiệp Tin 
cậy (DN Tuân thủ)



Chương trình Doanh nghiệp Đáng tin cậy là gì?

• Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo chuỗi
cung ứng và tạo điều kiện cho các lô hàng hợp pháp có rủi ro thấp.
• Còn được gọi là chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên (DNƯT)

• Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) đã xây dựng Khung Tiêu chuẩn về
An ninh và Tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (SAFE). Khung SAFE đặt 
ra một bộ tiêu chuẩn hài hòa để các cơ quan Hải quan có thể tuân 
theo trong việc xây dựng các chương trình doanh nghiệp đáng tin cậy.



Các chương trình Doanh nghiệp Đáng tin cậy của
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 

• CTPAT - Đối tác Hải quan-Doanh nghiệp Chống Khủng bố là một chương trình an 
ninh chuỗi cung ứng tự nguyện của khu vực công-tư do CBP dẫn dắt. Thông qua 
chương trình này, CBP hợp tác với toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp để tăng 
cường chuỗi cung ứng quốc tế và cải thiện an ninh biên giới của Hoa Kỳ.
• FAST – Chương trình Thương mại Tự do và An toàn, được thiết kế để tăng cường an ninh 

biên giới ở biên giới phía nam và phía bắc đồng thời đẩy nhanh quá trình xử lý các lô 
hàng có rủi ro thấp. Các hãng vận chuyển được FAST chấp thuận cho Hoa Kỳ có thể vận 
chuyển các lô hàng FAST và được hưởng quy trình xử lý đặc biệt tại biên giới bao gồm các 
làn đường riêng và được ưu tiên xử lý trong trường hợp phải kiểm tra.

• ISA - Doanh nghiệp Nhập khẩu Tự Đánh giá là một chương trình tự nguyện cho phép các 
doanh nghiệp nhập khẩu quan tâm tự đánh giá sự tuân thủ đối với các luật và quy định 
của CBP. Sau khi đã xây dựng các thủ tục và quy trình kiểm soát nội bộ để đáp ứng các 
nhu cầu tuân thủ riêng của mình, doanh nghiệp nhập khẩu có thể đăng ký tham gia ISA.



Phát triển quan hệ đối tác
• Trong 20 năm qua, CTPAT đã phát triển lên tới hơn 11.400 đối tác được chứng nhận
• Trong năm tài chính 2021, các đối tác CTPAT đã tiết kiệm được 58,1 triệu đô la Mỹ chi phí hàng năm nhờ lợi

ích của việc cắt giảm kiểm tra
• 53,4% hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ theo giá trị được chứng nhận CTPAT.
• Trong năm tài chính 2021, tỷ lệ tuân thủ của các đối tác CTPAT với các nguyên tắc an ninh đã thiết lập là 

98,2%

Các cột mốc quan trọng của CTPAT

Thiết lập CTPAT 
chỉ cho doanh
nghiệp nhập
khẩu

Đạo luật An ninh và
Trách nhiệm đối với
tất cả các cảng thiết
lập cơ sở pháp lý
cho chương trình

Chương trình
tiếp tục phát
triển với 13 
nhóm đối tượng
và 14 MRA

Ký Thỏa thuận Công
nhận Lẫn nhau
(MRA) đầu tiên với
New Zealand

Đạo luật Tạo Thuận
lợi và Thực thi
Thương mại củng
cố cơ sở pháp lý cho
CTPAT

Chương trình
Doanh nghiệp Tuân
thủ CTPAT bắt đầu
được tích hợp vào
chương trình

Thực hiện các Tiêu
chí An ninh Tối
thiểu Mới và bắt
đầu Xác minh qua 
hình thức trực
tuyến



Đăng ký tham gia CTPAT

CTPAT là tự nguyện. Các bên quan tâm phải đăng ký để tham gia.

Quy trình đăng ký điện tử online gồm hai thành phần:
• Hồ sơ doanh nghiệp và
• Hồ sơ an ninh

Phần hồ sơ doanh nghiệp bao gồm địa chỉ và thông tin liên hệ.
Để hoàn thành hồ sơ an ninh chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp phải tự đánh giá toàn 
diện các quy trình an ninh chuỗi cung ứng của mình bằng cách sử dụng các tiêu chí hoặc 
hướng dẫn an ninh C-TPAT do CBP và cộng đồng doanh nghiệp cùng xây dựng cho loại hình
đăng ký cụ thể của doanh nghiệp.



Các yêu cầu an ninh CTPAT theo loại hình
đăng ký
• Hãng hàng không

• Doanh nghiệp gom hàng (Doanh nghiệp gom hàng vận chuyển bằng đường hàng không, Doanh nghiệp trung gian vận tải, và Công ty kinh doanh
vận tải biển không sở hữu tàu (NVOCC))

• Đại lý Hải quan

• Doanh nghiệp xuất khẩu

• Nhà sản xuất nước ngoài

• Hãng vận tải đường bộ

• Doanh nghiệp nhập khẩu

• Hãng vận tải đường bộ đường dài ở Mexico

• Cảng vụ hàng hải và Doanh nghiệp khai thác cảng

• Hãng vận tải đường sắt

• Hãng vận tải đường biển

• Nhà cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ ba (3PL)

Các nhóm đối tượng tham gia CTPAT

Hãng vận tải đường bộ

Nhà sản xuất nước
ngoài

Khác

Doanh nghiệp gom
hàng

Đại lý Hải quan Hoa Kỳ
được cấp phép

Doanh nghiệp
nhập khẩu Hoa
Kỳ*
*trong đó khoảng
8% là thành viên
chương trình Doanh
nghiệp Tuân thủ
CTPAT

• Hãng vận tải đường bộ đường dài ở Mexico
(4%)

• Doanh nghiệp xuất khẩu Hoa Kỳ (3%)
• Nhà cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ ba (<1%)
• Hãng vận tải đường biển (<1%)
• Cảng vụ hàng hải và Doanh nghiệp khai thác

cảng (<1%)
• Hãng hàng không (<1%)
• Hãng vận tải đường sắt (<1%)
• Doanh nghiệp khai thác cảng biển ở nước ngoài

(<1%)

https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat/security-guidelines/air-freight-ocean-transport-nvocc
https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat/security-guidelines/long-haul-carrier-mexico
https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat/security-guidelines/marine-port-authority-terminal-operators
https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat/security-guidelines/third-party-logistics-providers


Yêu cầu và Trách nhiệm
• Đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của CBP
• Hoàn thành bảng câu hỏi tuân thủ thương mại
• Gửi bản sao các chính sách và thủ tục hải quan của doanh nghiệp
• Cam kết thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra hàng năm dựa trên rủi ro đã biết
• Tiến hành sửa các lỗi được phát hiện trong quá trình tự kiểm tra
• Tổng hợp và gửi Thư thông báo hàng năm (ANL) dưới hình thức điện tử cho CBP

• Xây dựng, lập thành văn bản và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ
• Điều chỉnh khi phù hợp và cần thiết

• Duy trì dấu vết kiểm toán hồ sơ tài chính

• Thực hiện thông báo phù hợp khi phát hiện ra lỗi
• Thông báo cho CBP về những thay đổi lớn đối với cấu trúc của doanh

nghiệp



Yêu cầu và Trách nhiệm (tiếp)
• Thông báo cho Chuyên gia an ninh chuỗi cung ứng (SCSS) của CBP được chỉ định về các 

hoạt động đáng ngờ, bất thường và hoặc lỗ hổng bảo mật

• Cam kết hợp tác với các đối tác kinh doanh và CBP để duy trì các tiêu chí an ninh chuỗi 
cung ứng CTPAT

• Hợp tác với CBP, các cảng vụ trong và ngoài nước và các cơ quan hải quan nước ngoài 
trong việc thúc đẩy các mục tiêu của CTPAT và Sáng kiến An ninh Container



Lợi ích của CTPAT
• Cắt giảm số lần kiểm tra của CBP

• Được ưu tiên kiểm tra trước giúp rút ngắn thời gian chờ đợi tại cửa khẩu

• Có thể được miễn kiểm tra phân lớp

• Chỉ định Chuyên gia an ninh chuỗi cung ứng CBP (SCSS) cho doanh nghiệp

• Tiếp cận các làn dành cho chương trình Thương mại Tự do và An toàn (FAST) ở cửa khẩu đường bộ

• Tiếp cận với Làn Được phép Giải phóng Trước (AQUA) tại các cảng biển

• Truy cập vào hệ thống Cổng thông tin điện tử CTPAT và thư viện tài liệu đào tạo

• Ưu tiên phục hồi kinh doanh sau thảm họa tự nhiên hoặc tấn công khủng bố

• Doanh nghiệp nhập khẩu đủ điều kiện tham gia Chương trình Doanh nghiệp Nhập khẩu Tự đánh giá (ISA)

• Có thể được hưởng các lợi ích khác khi được các cơ quan Hải quan nước ngoài đã ký Thỏa thuận Công nhận 
lẫn nhau với Hoa Kỳ công nhận là Đối tác thương mại đáng tin cậy



CBP có Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau (MRA) với 14 chương trình DNƯT nước ngoài. Mục tiêu của 
MRA là liên kết các chương trình đối tác doanh nghiệp quốc tế với nhau để tạo ra một thế trận an 
ninh thống nhất và bền vững nhằm đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa toàn 
cầu.

• New Zealand - tháng 6 năm 2007 - Chương trình Đề án Xuất khẩu An toàn của Cơ quan Hải quan New Zealand

• Canada - tháng 6 năm 2008 - Chương trình Đối tác Bảo vệ của Cơ quan dịch vụ biên giới Canada

• Jordan - tháng 6 năm 2008 - Chương trình Danh sách Vàng của Cục Hải quan Jordan

• Nhật Bản - tháng 6 năm 2009 - Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên của Cục thuế và hải quan Nhật Bản

• Hàn Quốc - tháng 6 năm 2010 - Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc

• Liên minh châu Âu - tháng 5 năm 2012 - Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên của Liên minh châu Âu

• Đài Loan - tháng 11 năm 2012– Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính Đài Loan*

• Israel - tháng 6 năm 2014 - Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên của Cơ quan thuế Israel.

• Mexico - tháng 10 năm 2014 - Chương trình Đề án mới về các doanh nghiệp được chứng nhận (NEEC) của Cơ quan thuế Mexico
• Singapore - Tháng 12 năm 2014 - Chương trình Đối tác Thương mại An toàn (STP) của Cơ quan Hải quan Singapore

• Cộng hòa Dominica - Tháng 12 năm 2015 - Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên

• Peru - tháng 9 năm 2018 - Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên

• Anh - tháng 1 năm 2021- Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên của Cơ quan Thuế và Hải quan Anh

• Ấn Độ - Tháng 9 năm 2021- Ủy ban Thuế gián thu và Hải quan Trung ương (CBIC) - Chương trình Doanh nghiệp Ưu tiên

Tính đến tháng 09/ 2021



Tài liệu tham khảo cho doanh nghiệp

CBP đã xây dựng tập sách mỏng (brochure) về các thông lệ an ninh 
chuỗi cung ứng tốt nhất: Sách mỏng về thông lệ tốt 2009.pdf (cbp.gov)

CBP đã xây dựng Sổ tay Đánh giá An ninh cho Nhà nhập khẩu: Sổ tay 
ISA-ĐỂ XUẤT BẢN (cbp.gov)

CBP đã xây dựng Hướng dẫn 5 bước để đánh giá rủi ro cho các tiêu chí 
CTPAT: Ấn phẩm Đánh giá Rủi ro 5 Bước (cbp.gov)



CBP và CTPAT luôn cởi mở với các đề xuất về lợi ích 
tiềm năng và phản hồi từ các đối tác hiện tại, cộng 
đồng doanh nghiệp và các đối tác của các chương trình 
an ninh chuỗi cung ứng khác.

Có thể gửi đề xuất và nhận xét tới địa chỉ email: 
TrustedTrader@cbp.dhs.gov

mailto:TrustedTrader@cbp.dhs.gov


Tổng quan Dự án và    
Bài học kinh nghiệm 

Cơ chế một cửa quốc gia 
Hoa Kỳ  

MÔI TRƯỜNG THƯƠNG 
MẠI TỰ ĐỘNG (ACE)

Việt Nam – Tháng Chín 2022



Một cơ quan chính phủ duy nhất tại cửa khẩu
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Người nộp hồ sơ nộp 
tờ khai (entry) hoặc 
tờ khai bổ sung (entry 
summary) cho CBP

ACE kiểm tra hồ 
sơ và giữ, giải 
phóng hoặc từ chối

Nếu yêu cầu chứng từ, 
người nộp hồ sơ sẽ 
phản hồi bằng cách gửi 
chứng từ được yêu cầu 
qua DIS

ACE kiểm tra và
phản hồi

Cán bộ CBP và/hoặc 
PGA kiểm tra hồ sơ và 
thực hiện hành động 
thích hợp

1 2 3 4 6
Giao dịch được
chấp nhận và
gửi thông báo
giải phóng
hàng

5

ACE ACE
Được giải phóng

CBP &
PGA

Các quy tắc nghiệp 
vụ của PGA được 
tích hợp vào ACE và 
hoạt động dựa trên 
dữ liệu thương mại

Khi đáp ứng tất cả 
các yêu cầu của CBP, 
doanh nghiệp được 
giải phóng hàng

Khi đáp ứng tất cả các 
yêu cầu của chính 
phủ, doanh nghiệp sẽ 
nhận được thông báo 
từ chính phủ duy nhất

ACE kết nối với 
hệ thống của 
CBP và của các 
cơ quan khác để 
kiểm tra tính bảo
mật

151 biểu mẫu 
nhập khẩu và 58 
biểu mẫu xuất 
khẩu của PGA đã 
được tự động hóa

Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ thông qua tạo 
thuận lợi thương mại, đồng thời tăng cường hoạt động thực thi của các cơ quan chính 

phủ đối tác.

ü Điều phối quy trình ü Quản lý rủi ro ü Khả năng dự báo



Mục tiêu của Cơ chế một cửa

Dữ liệu có sẵn Cắt giảm chứng từ giấy Tuân thủ Cắt giảm chi phí

Khả năng cung cấp dữ liệu nhanh 
hơn cho chính phủ - xác định tốt 
hơn các lô hàng nguy hiểm hoặc 

bị cấm

Các tương tác tự động giữa các 
cơ quan giúp giảm thiểu giấy tờ, 
cho phép chính phủ đưa ra quyết 
định gần như theo thời gian thực

Doanh nghiệp dễ tuân thủ quy
định của chính phủ hơn

Giảm chi phí cho chính phủ và
doanh nghiệp

Lợi ích của Cơ chế Một cửa

Kết quả của Cơ chế một cửa

Dữ liệu có sẵn Cắt giảm chứng từ giấy Tuân thủ Cắt giảm chi phí
• Cắt giảm 690.000 giờ xử lý cho

cộng đồng doanh nghiệp và
1.896.000 giờ cho CBP

• Cắt giảm 46% thời gian chờ 
đợi của xe tải tại các cửa khẩu 
đường bộ 

• Truyền dữ liệu giữa nhiều hệ 
thống để xác định trọng điểm 
và phân luồng

• 241 biểu mẫu nhập khẩu được
tự động hóa

• 58 biểu mẫu xuất khẩu được tự
động hóa

• Hệ thống xác thực dữ liệu
trước khi CBP phê duyệt

• Khả năng cho phép doanh
nghiệp dễ theo dõi tiến độ xử lý
hồ sơ

• Các nỗ lực tự động hóa và đơn 
giản hóa quy trình của ACE đã 
mang lại lợi ích kinh tế ước tính 
khoảng 537 triệu USD cho 
cộng đồng thương mại trong 
năm tài khóa 2019, tăng 38% 
so với năm tài khóa 2018 và 
106 triệu USD cho CBP trong 
năm tài khóa 2019, tăng 200% 
so với năm tài khóa 2018.

Tiến độ triển khai Cơ chế một cửa
• Đã hoàn thành tám giai đoạn triển khai chính để đạt được quy trình xử lý thương mại cốt lõi trong ACE.
• Phối hợp với 49 cơ quan chính phủ đối tác để tạo điều kiện cho việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thương mại liên ngành
• Đạt gần 135.000 người dùng Cổng thông tin ACE từ CBP, PGA và Doanh nghiệp
• Đã đào tạo 9.500 người dùng tại chỗ của CBP trong nhiều lĩnh vực
• Đã ban hành hơn 100 Thông báo Đăng ký Liên bang (Federal Register Notice -FRN) để hỗ trợ các yêu cầu về chính sách và pháp lý
• Phối hợp với hơn 40 nhà cung cấp để cập nhật phần mềm nhằm hỗ trợ khách hàng



Quá trình hình thành Cơ chế một cửa của Hoa Kỳ
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1993 2016

2014

2006

2001

Đạo luật Hiện
đại hóa Hải

quan

Ký Đạo luật
Tạo Thuận lợi

và Thực thi
Thương mại

(TFTEA) 2015

Ký Sắc lệnh
Hành pháp của 

Tổng thống

Bắt đầu chương
trình ACE 

Đạo luật An 
ninh và Trách
nhiệm đối với
tất cả các cảng

Trong suốt quá trình triển khai, cam kết từ Chính phủ và doanh
nghiệp là rất quan trọng để quản lý kỳ vọng, đảm bảo nguồn lực

và củng cố sứ mệnh.

2018

Các giai đoạn
triển khai ACE 
cốt lõi theo lịch
trình cuối cùng



Tác động xuống dưới 
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Ví dụ về nhu cầu Khối doanh 
nghiệp Chính phủ

Cập nhật các quy trình nghiệp vụ để phù hợp với 
môi trường tự động ü ü

Cập nhật đào tạo (ví dụ kiểm toán viên, luật sư, 
cán bộ thực địa) ü ü

Đánh giá các kết quả đầu ra mang tính phòng ngừa ü ü

Cập nhật các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ và quy trình 
pháp lý ü ü

Đưa ra phản hồi nhanh khi nhận được dữ liệu 
nhanh chóng hơn ü



Ủy ban Tư vấn Hoạt động Thương 
mại Commercial (Operations 
Advisory Committee - COAC)

20 thành viên | 1-2 cuộc gọi hàng tháng | 4 
cuộc họp trực tiếp mỗi năm 

3 tiểu ban liên quan đến ACE:
• Một Chính phủ Hoa Kỳ tại cửa khẩu 
• Hiện đại hóa 
• Hàng hóa xuất khẩu 

Đầu ra: Các khuyến nghị ở cấp chiến lược, chính 
sách công 

Hội đồng Điều hành Biên giới Liên 
ngành

47 lãnh đạo điều hành của các cơ quan | Do 
Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa chủ trì | 4 cuộc 
họp trực tiếp mỗi năm 

3 tiểu ban:
• Quản lý rủi ro 
• Điều phối quy trình 
• Quan hệ đối ngoại
Đầu ra: Điều phối chính sách và giảm bớt rào cản 
đối với tự động hóa 

Hội đồng quản trị của Hệ thống Dữ liệu 
Thương mại Quốc tế (ITDS) 

Đại diện kỹ thuật của 47 cơ quan | Đứng đầu là Thứ 
trưởng Bộ Ngân khố | Họp trực tiếp hàng tháng 

Hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của ACE tích 
hợp. Thành lập các ủy ban và nhóm công tác khi 
cần thiết để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Đầu ra: Tập trung vào tự động hóa và thúc đẩy các 
yêu cầu liên ngành.

Mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp 
300 thành viên (40 đại diện lãnh đạo) | Gọi điện 

hàng tháng | 2 cuộc họp trực tiếp mỗi năm 
9 tiểu ban liên quan đến ACE:

Đầu ra: Các yêu cầu chi tiết đối với tính năng mới 
của ACE, cải tiến các tính năng hiện có và hỗ trợ 
thử nghiệm 

• Quản lý chương trình 
• Tờ khai 
• Xuất khẩu 
• ITDS
• Pháp chế & Chính sách
• Manifest đa phương tiện

• An ninh chuỗi cung 
ứng 

• Transition
• Revenue

Cách tiếp cận chiến lược/ 
Chính sách 

Tự động hóa/Đầu vào chiến 
thuật

K
hố

i d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
PG

A
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Sự tham gia của bên liên quan 



5
Giám sát

4
Tiến hành 
thí điểm 

3
Các nhóm 
công tác 

2
Xác định thí 

điểm

1
Các điều 
kiện tiên 

quyết 

CBP đã thiết lập một quy trình để tạo thuận lợi và quản lý việc tích hợp các 
PGAs vào trong ACE

1. Chuẩn bị các thỏa thuận pháp lý, tập hợp các yêu cầu, rà soát/cập 
nhật các quy định, lập kế hoạch thực hiện 

2. Xác định các tiêu chí, phát hành các thông báo công khai
3. Tạo thuận lợi cho các nhóm công tác có thành viên là đại diện 

doanh nghiệp để xác định các yêu cầu kỹ thuật 
4. Huy động các bên tham gia, điều phối tài liệu, mở rộng 
5. Báo cáo thông qua các cuộc họp của ủy ban về hiện trạng và các 

thời điểm ra quyết định 
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Quy trình tích hợp PGA 



Bài học rút ra: Danh sách những việc cần 
thực hiện (Check List)
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Thông qua việc xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa, cần 
cân nhắc những yếu tố sau: 

Trước khi thực hiện Trong quá trình thực 
hiện Sau khi thực hiện Kết quả mang lại 

q Quy trình cơ sở /hiệu quả 
thực hiện/các biện pháp 
đầu ra (ví dụ thời gian giải 
phóng hàng)

q Xác định các tiêu chí để 
thành công 

q Xác định nội dung đào tạo 
cần thiết, quy trình nghiệp 
vụ, và cập nhật quy định 
pháp lý 

q Mức độ sẵn sàng của cơ
quan 

q Mức độ sẵn sàng của Cơ
quan Chính phủ Đối tác

q Mức độ sẵn sàng của cộng 
đồng doanh nghiệp 

Cách thức cập nhật / nâng cấp 
trong tương lai 
q Có những phương pháp 

nào tốt nhất cho việc thu 
thập thông tin đầu vào từ 
các bên liên quan?

q Các đề nghị được xem xét 
và ưu tiên như thế nào?

Cách thức chia sẻ chi phí:
q Liệu nên có một cơ quan 

chịu trách nhiệm chi trả 
cho việc duy trì và nâng 
cấp hệ thống?

q Các cơ quan khác có tiết 
kiệm được chi phí bằng 
cách dựa vào cơ chế một 
cửa không?

q Tác động tới các mục tiêu 
về tạo thuận lợi thương 
mại, công tác thực thi, an 
ninh, và kết quả đầu ra của 
nền kinh tế

q Lợi tức đầu tư cho cộng 
đồng doanh nghiệp

q Công tác điều phối tại biên 
giới và quản lý rủi ro được 
tăng cường 



Xin cảm ơn


