Thông tin thêm về BIEC
Hội đồng Liên ngành của Hành pháp về Biên giới (BIEC) được chính thức thành lập ngày 19
tháng Hai năm 2014, bởi Sắc lệnh 13659 về Tinh giản quy trình xuất/nhập khẩu đối với doanh
nghiệp Hoa Kỳ. Sắc lệnh 13659 đặt ra hai yêu cầu cơ bản: 1) Đến ngày 31 tháng 12 năm 2016,
phải hoàn thành và áp dụng Hệ thống Dữ liệu Thương mại Quốc tế (ITDS) trong toàn bộ hệ
thống chính quyền và (2) thiết lập cấu trúc quản lý hai tầng để quản lý triển khai. Khi được triển
khai đầy đủ, thông qua Môi trường Thương mại Tự động (ACE), ITDS sẽ cho phép doanh
nghiệp nộp hồ sơ thông tin được yêu cầu bởi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ và
các cơ quan chức năng khác của chính quyền trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa dựa trên khái
niệm “một cửa”.

Sáng kiến “một cửa” là nỗ lực thiết lập một hệ thống đơn nhất để loại bỏ hàng loạt những quy
trình thủ tục giấy tờ, nhằm cho phép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chỉ cần nộp hồ sơ vào một
hệ thống chung. Sáng kiến này cung cấp chức năng Môi trường Thương mại Tự động cho cộng
đồng doanh nghiệp để thông qua đó họ có thể nộp tất cả các hồ sơ thông tin điện tử theo quy
định của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới và những quy định khác của chính quyền. Hiện
nay đã có ba Ủy ban trực thuộc BIEC gồm Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Phối hợp quy trình và
Ủy ban Liên hệ đối tác ngoài. Các Ủy ban này là diễn dàn cho các chuyên gia trong lĩnh vực để
đề xuất các chức năng nhiệm vụ cụ thể cho BIEC và xây dựng các khuyến nghị cho toàn bộ hoạt
động của BIEC.

Được sự chủ trì của Bộ An ninh Nội địa, BIEC là một tổ chức liên ngành nhằm đưa ra phương
thức lãnh đạo chiến lược và hướng dẫn chính sách để cải thiện quá trình phối kết hợp giữa các cơ
quan chức năng có trách nhiệm trong các vấn đề biên giới cũng như giữa Chính phủ Hoa Kỳ và
cộng đồng doanh nghiệp, thương nhân. Tham gia thành viên BIEC là cán bộ lãnh đạo từ các Bộ
như: Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Bộ Nội
vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông, và Bộ Tài chính. Ngoài ra Hội đồng còn có sự
tham gia của đội ngũ Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC), và
đại diện của Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB), Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR).
Sắc lệnh có yêu cầu đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 phải hoàn thành và áp dụng Hệ thống Dữ
liệu Thương mại Quốc tế (ITDS) trong toàn bộ hệ thống chính quyền và (2016) thiết lập quy
trình quản lý hai tầng để giám sát triển khai. Sau buổi lễ thành lập chính thức được cử hành vào
ngày 10 tháng 3 năm 2014, BIEC đã tổ chức họp đều đặn để đảm bảo rằng các ủy ban trực thuộc
triển khai theo đúng tiến độ các kế hoạch hành động đã được xây dựng để đáp ứng những yêu
cầu của Sắc lệnh trên.

Phương diện phát triển kỹ thuật của ITDS được giám sát bởi một Hội đồng đa ngành hiện nay
được chủ trì bởi Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Chính sách Thuế, Thương mại và Thuế biểu
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của Bộ Tài chính, còn BIEC chỉ đưa ra quy định hướng dẫn cho sự phát triển của ITDS. ITDS
tích hợp các yêu cầu báo cáo và quy định của tất cả các cơ quan chức năng tham gia, làm thành
một hệ thống “một cửa”. Như vậy, Môi trường Thương mại Tự động (AEC) chính là một hệ
thống xử lý bao quát toàn bộ các thủ tục thương mại; thông qua đó Chính phủ Hoa Kỳ triển khai
cơ chế một cửa để giải quyết hàng hóa xuất nhập khẩu. Với cơ chế một cửa dựa trên Môi trường
Thương mại Tự động, các quy trình thủ công giờ đây sẽ được tinh giản và tự động hóa, không
còn giấy tờ, và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong vấn đề tuân thủ
pháp luật và quy định của Hoa Kỳ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới sẽ hoàn tất xây dựng
các năng lực cốt lõi về xử lý thủ tục thương mại trong Môi trường Thương mại Tự động và cắt
giảm những tính năng tương ứng trong các hệ thống kế thừa từ nay đến hết năm 2016. Khi đó,
Môi trường Thương mại Tự động sẽ trở thành cơ chế một cửa để xử lý thủ tục thương mại, và
đây cũng là hệ thống chính để cộng đồng thương mại trình nộp các hồ sơ xuất nhập khẩu để
Chính phủ Hoa Kỳ quyết định phê duyệt. Hoạt động của ITDS cũng sẽ được tích hợp với hoạt
động của BIEC trong nỗ lực chung của các cơ quan chức năng thuộc Chính phủ Hoa Kỳ nhằm
xây dựng các quy trình đơn giản trong triển khai ITDS.
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