
 BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  
–––––––––––– 

Số:           /QLCL-CL1 

V/v đào tạo, tập huấn sử dụng phần 

mềm phần mềm TTHC thực hiện Cơ chế 

một cửa quốc gia mở rộng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––– 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm   

 
Kính gửi: -  

- Các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản  

- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng. 

 

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ 

Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN năm 2019 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục phối hợp với Công ty Viettel (đơn vị 

cung cấp giải pháp công nghệ), Tổng cục Hải quan tổ chức các khóa đào tạo, tập 

huấn mở rộng phần mềm xử lý thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ chế một cửa 

quốc gia cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang các thị trường 

Indonesia, Newzealand, Panama cho các cán bộ thuộc Trung tâm chất lượng nông 

lâm thủy sản vùng và doanh nghiệp tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam (xin xem 

chi tiết kế hoạch tại Phụ lục gửi kèm). 

Để triển khai thực hiện các khóa đào tạo nêu trên, Cục yêu cầu các đơn vị 

thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng: 

- Cử cán bộ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của đơn vị tham gia các 

khóa đào tạo theo kế hoạch tại Phụ lục gửi kèm. 

-  Giao các Trung tâm vùng 1,2,4: Lựa chọn, liên hệ và mời các doanh 

nghiệp (01 cán bộ/01 doanh nghiệp) trên địa bàn tham dự khóa đào tạo.  

- Sau khóa đào tạo này, các Trung tâm vùng cần thông báo và tổ chức 

ngay việc hướng dẫn cho tất cả các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản 

triển khai cấp chứng thư trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

2.  Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu (được các Trung tâm 

chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1,2,4 lựa chọn, mời tham gia các khóa đào 

tạo): 

- Đề nghị các doanh nghiệp cử 01 cán bộ có kinh nghiệm, thường xuyên 

thực hiện công tác đăng ký cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu 

trên Cơ chế một cửa quốc gia tham gia khóa đào tạo. (Đăng ký học viên tham 

gia đào tạo tới các Trung tâm vùng để tổng hợp, lập danh sách). 



Lưu ý: Các học viên tham gia khóa đào tạo cần mang theo máy tính xách 

tay (laptop) có khả năng kết nối Internet để thực hành. Tài liệu đào tạo sẽ được 

Công ty Viettel cung cấp đến các đơn vị. Chi phí đi lại, công tác phí cho các cán 

bộ tham gia khóa đào tạo do đơn vị cử cán bộ chi trả. 

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Vụ TCCB (để p/h); 

- Công ty Viettel (để p/h); 

- TC Hải quản (để p/h); 

- Lưu: VT, CL1. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 



Phụ lục  

Kế hoạch dự kiến tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn mở rộng phần mềm xử 

lý TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia 

(Kèm theo công văn số             /QCLC-CL1 ngày       tháng 12 năm 2019     

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

TT Nội dung 
Số lượng 

học viên 
Thời gian  Địa điểm 

1 

Tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ của 

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy 

sản vùng 4,5,6 

20 

23/12/2019 

Trung tâm chất lượng 

Nông lâm Thủy sản 

Vùng 4, số 1610 Võ 

Văn Kiệt, Quận 6, 

TPHCM 2 

Các doanh nghiệp tại khu vực Nam 

Bộ (khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh lân cận) 

100 

3 

Tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ của 

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy 

sản vùng 2,3 

20 

24/12/2019 

Trung tâm chất lượng 

Nông lâm Thủy sản 

Vùng 2, Tòa nhà KCS, 

số 31 Ngũ Hành Sơn, 

Đà Nẵng. 

4 

Tập huấn cho các doanh nghiệp tại 

khu vực miền Trung (từ Đà Nẵng 

đến Ninh Thuận) 

100 

Saigontourance Hotel, 

số 5 Đống Đa, Quận 

Hải Châu, Đà Nẵng 

5 

Tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ của 

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy 

sản vùng 1 

10 

25/12/2019 

Trung tâm chất lượng 

Nông lâm Thủy sản 

Vùng 1, số 51 Lê Lai, 

Ngô Quyền, Hải phòng 
6 

Tập huấn cho các doanh nghiệp tại 

khu vực miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở 

ra) 

20 
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