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1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG HQ 

 

Tổng cục Hải quan (tên giao dịch: General 

Department of Vietnam Customs) là cơ quan trực 

thuộc Bộ Tài Chính với chức năng quản lý Nhà 

nước về Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, 

xuất nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam, đấu tranh 

chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng 

hoá, ngoại hối hoặc tiền Việt Nam qua biên giới.   

Ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên 

Giáp được uỷ quyền của Chủ tịch Chính phủ lâm 

thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký Sắc lệnh số 

27 - SL thành lập Sở thuế quan và thuế gián 

thu khai sinh ngành hải quan Việt Nam. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BA%AFc_l%E1%BB%87nh&action=edit&redlink=1


CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CỤC HQ VN 

LÃNH ĐẠO  

TỔNG CỤC 

Các tổ chức hành 

 chính thực hiện  

chức năng  

quản lý nhà nước 

 

Các tổ chức  

sự nghiệp 

Các cục hải quan 

tỉnh thành phố trực  

thuộc trung ương 

http://www.customs.gov.vn/Lists/HaiQuanVietNam/Default.aspx 



CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HCM 



    Cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Cửa khẩu CảngSài Gòn 

Khu vực 1 tính đến Tháng 12/2014 Tổng biên chế 227 cán bộ 

công chức, nhân viên hải quan, được sắp xếp thành 7 Đội, Tổ 

công tác, trong đó: 

      Lãnh đạo Chi cục: 5 (01 Chi cục trưởng và -04 Phó Chi cục 

trưởng) và Các Đội Tổ công tác gồm: 

  

1.Đội Tổng Hợp 

2.Đội Quản lý Thuế 

3.Đội Giám sát 

4.Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu 

5.Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu 

6.Tổ Kiểm soát hải quan 

7.Tổ kiểm soát phòng chống ma túy  

 

CƠ CẤU HẢI QUAN CÁT LÁI 



2. QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU  

B1. NHẬN VÀ KIỂM TRA CHỨNG TỪ 

B3. LẤY LỆNH D/O 

B2. KHAI HQĐT VÀ ĐÓNG THUẾ TK 

B4. ĐĂNG KÝ TỜ KHAI TẠI CẢNG 

B5. KIỂM HÓA (NẾU LUỒNG ĐỎ) 

B6. RÚT TỜ KHAI 

B7. ĐÓNG TIỀN THƯƠNG VỤ 

B8. THANH LÝ TK  

B9. GIAO CHO NGƯỜI VẬN TẢI 



B1. NHẬN VÀ KIỂM TRA CHỨNG TỪ 

BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU 

PHÁP LÝ 

THỐNG NHẤT 

ĐẦY ĐỦ 



B2. KHAI HQĐT VÀ ĐÓNG THUẾ TK 

Sử dụng phần mềm ECUS5(VNACCS) để khai HQĐT 

tại doanh nghiệp. 



Sau khi đã hoàn tất khai điện tử, ta sẽ nhận được tờ khai 

hải quan hàng nhập, in bộ tờ khai ra và nộp thuế tờ khai. 

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước phải  được 

đóng mộc của ngân hàng. 

 

Note: giấy nộp tiền là bằng chứng cty đã nộp thuế, 

Ko được làm mất. khi nộp vào hải quan mở tk chỉ 

nộp bản photo sao y. 

Kiểm tra:  

*số tk trên giấy nôp tiền 

*loại hình nhập khẩu  

* và các thông tin cty 



Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 



B3. LẤY LỆNH D/O 

Trước khi tàu cập cảng (hàng về) khoản 2 ngày, 

hãng tàu sẽ gửi một thông báo hàng đến cho 

chúng ta. 





 

Giấy mượn cont 



Sau khi đã đóng tất cả các phí, nhân viên hãng 

tàu sẽ giao D/O gồm 4 bản, có đóng mộc ký 

phát của hãng tàu.Cần phải kiểm tra lại bộ D/O 

trước khi rời khỏi hãng tàu: 

+ Nội dung trên D/O đã đúng với B/L hay chưa 

+ Thời hạn hiệu lực của D/O 

+ Mộc của hãng tàu, dấu giao thẳng  

+ Các hóa đơn đóng tiền tại hãng tàu (phí D/O,CFS, phí 

chứng từ,..) 



 



B4. ĐĂNG KÝ TỜ KHAI TẠI CẢNG 

Bộ hồ sơ gồm: 

●Tờ khai hải quan nhập khẩu  

●B/L  

●Hóa đơn thương mại 

●Packing list 

●C/O  

●Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

●Giấy giới thiệu 

●Giấy đăng ký kiểm hóa (luồng đỏ) 



B5. KIỂM HÓA (NẾU LUỒNG ĐỎ) 

- Đăng kí chuyển bãi kiểm hóa tại điểm đăng kí 

chuyển bãi kiểm hóa- rút ruột (tại phòng thương 

vụ cảng): nộp một bản sao D/O trên đó có ghi 

tên, số điện thoại của mình, tên công ty. 

 

- Sau đó nộp một D/O và giấy giới thiệu ở nơi 

đăng ký cắt seal, ta nhận lại một phiếu yêu cầu 

cắt/bấm seal 



 





B6. RÚT TỜ KHAI 

Rút tờ khai tại bộ phận trả tờ khai:  

Gồm tờ khai (thông quan) và mã vạch 

tờ khai 



B7. ĐÓNG TIỀN THƯƠNG VỤ 

Phiếu EIR 



Đến Văn phòng đội giám sát cổng nôp:  
 

• Tờ khai thông quan và mã vạch tk 
• Tờ khai thông quan và mã vạch tk 
→ Nhận lại bản chính tờ khai, mã vạch đóng 

mộc 

B8. THANH LÝ TỜ KHAI 



B9. GIAO CHO NGƯỜI VẬN TẢI 

Giao phiếu EIR đã đóng dấu và phiếu mượn 

container (phiếu hạ rỗng) của hãng tàu cho 

tài xế để kéo container về kho. 

Sau khi lấy hàng về kho, người vận chuyển phải trả lại 

container rỗng cho hãng tàu tại đúng nơi quy định, trong 

khoảng thời gian quy định trên giấy mượn cont. Người  

vận chuyển sẽ nhận được giấy xác nhận đã trả 

container rỗng, đem giấy này cùng với giấy mượn 

container ra hãng tàu để lấy lại tiền cược. 



3. QUY TRÌNH TTHQ XUẤT KHẨU  

B1. CHUẨN BỊ HÀNG HÓA 

B2. BOOK TÀU  

B3. NHẬN BOOKING NOTE + LỆNH  CCR 

B4. KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ- ĐÓNG THUẾ 

B5. ĐĂNG KÝ TỜ KHAI TẠI CẢNG  

B6. THANH LÝ TK VÀ VÔ SỔ TÀU 

(CĂN CỨ VÀO HỢP ĐỒNG KÝ KẾT) 

B7. LẤY BILL TẠI HÃNG TÀU 



Công ty xuất khẩu chuẩn bị hàng đầy đủ 

và đóng gói theo yêu cầu của hợp đồng. 

B1. CHUẨN BỊ HÀNG HÓA 

B2. BOOK TÀU  

Sau khi chuẩn bị hàng xong ,tiến hành 

thuê phương tiện vận tải (book tàu). Theo 

tiêu chí: 

+ Đúng tuyến + THỜI GIAN 

+ Giá 

+ Uy tín 

+ Chế độ chăm sóc khách hàng 



HÃNG TÀU/FW SẼ GỬI : 

- BOOKING NOTE 

- LỆNH CẤP CONTAINER RỖNG (HÀNG 
FLC/FCL) 

- SEAL CONTAINER 

- >>>>KÉO CONT VỀ KHO RIÊNG 
ĐÓNG HÀNG 

- >>>> HOẶC ĐÓNG HÀNG TẠI BÃI 

B3. NHẬN BOOKING NOTE + LỆNH CẤP CONT  RỖNG 



B4. KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CTY 

Tiến hành khai hải quan điện tử ,dùng phần 

mềm ECUS5-VNAS của Thái sơn. 

B5. ĐĂNG KÝ TỜ KHAI TẠI CẢNG  

Chuẩn bị hồ sơ để nộp hải quan đăng ký 

tờ khai hàng xuất: 

- Tờ khai hải quan điện tử 

- Hợp đồng ( không cần theo tt38) 

- Invoice  

- Packing list 

-……. 



• Sau khi hải quan trả lại cho mình tờ khai (thông quan), 
xuống văn phòng đội giám sát để thanh lí tờ khai: Nộp 
tờ khai (TQ) + MV ;tờ khai (TQ)photo +MV.  

   Cán bộ hải quan sẽ tiến hành kiểm tra,sau khi kiểm tra 
xong họ sẽ đóng dấu mộc (MV) và trả lại cho mình tờ 
khai gốc. 

• Vô sổ tàu: nộp tờ khai gốc + Booking  

•  Note.Tại đây ta sẽ kí vào 2 phiếu xác nhận, Đội vô sổ 
tàu giữ một liên liên,liên còn lại mình giữ (màu vàng). 

B6. THANH LÝ TK VÀ VÔ SỔ TÀU 



 

Phiếu xác nhận vô sổ tàu 


