TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DNA-INFO
PHÂN HỆ DOANH NGHIỆP
I. Cài đặt và cấu hình DNaInfo:
Phần mềm phía doanh nghiệp không cần cài đặt mà có thể hoạt động
ngay sau khi được tải từ Website của Cục Hải quan Đồng Nai về máy tính của
doanh nghiệp. Ở lần chạy đầu tiên, DNaInfo-Client sẽ thực hiện tự động sao
chép phần mềm vào vị trí C:\ DNaInfo trên máy tính, cài đặt khởi động theo
máy tính, tạo shortcut trên desktop.

Để có thể tham gia DNaInfo, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng chữ ký số
(CKS) để gửi bản đăng ký tham gia. Mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký không
hạn chế số lượng máy tính tham gia. Trong các máy tính tham gia sẽ có 1 máy
tính được doanh nghiệp chỉ định làm máy chính (Main Terminal). Máy chính
có thể cấp hoặc thu hồi một số quyền trên các máy còn lại. Mỗi máy tính tham
gia DNaInfo sẽ được hệ thống cấp cho một mã số định danh gọi là Terminal
ID. Mã số định danh này là cơ sở để trao đổi thông tin với hệ thống phía đầu
Cục Hải quan.
DNaInfo-Client sẽ tự động khởi động theo máy tính và duy trì liên tục
để tiếp nhận thông tin từ phía Cục Hải quan. Doanh nghiệp có thể tắt đi bằng

cách bấm phải chuột vào biểu tượng chương trình tại góc dưới bên trái màn
hình.

DNaInfo-Client có giao diện hiển thị với 5 ngôn ngữ khác nhau. Mặc
định là Tiếng Việt. Người dùng có thể chọn ngôn ngữ theo yêu cầu và việc
chọn lựa này sẽ có giá trị cho các lần khởi động sau đó.

II. Các quy trình nghiệp vụ xử lý:
1. Doanh nghiệp đăng ký tham gia DNaInfo
- B1: Doanh nghiệp gửi bản đăng ký
Tại lần khởi động đầu tiên thành công, DNaInfo-Client sẽ yêu cầu doanh
nghiệp điền các thông tin đăng ký:

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào các tiêu chí trên form đăng ký, doanh
nghiệp nhấn nút đăng ký để gửi bản đăng ký tới Cục Hải quan. Hệ thống sẽ
yêu cầu doanh nghiệp nhập mã PIN chữ ký số để ký lên bản đăng ký. Phải có
chữ ký số mới có thể thực hiện đăng ký.

- B2: Hải quan duyệt bản đăng ký:

Phần này sẽ do Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện. Doanh nghiệp sau khi
đăng ký xong chờ phía Hải quan phê duyệt chấp thuận cho tham gia vào hệ
thống.
- B3: Doanh nghiệp nhận kết quả đăng ký:
Sau khi Hải quan phê duyệt kết quả đăng ký, tại đầu doanh nghiệp
DNaInfo-Client sẽ tự động kiểm tra trạng thái và thông báo kết quả đăng ký.
Nếu đăng ký thành công, giao diện của chương trình sẽ hiện ra đầy đủ các chức
năng như sau:

2. Nhận thông báo từ Hải quan
- B1: Cục Hải quan phát hành thông báo:
Khi có thông tin cần thông báo, Cục Hải quan sẽ soạn thảo và gửi tới
doanh nghiệp. Thông báo có thể là các thông tin đột xuất, thông báo tổng hợp
văn bản mới trong tuần….
- B2: Doanh nghiệp xem nội dung thông báo
Khi Cục Hải quan phát hành 1 thông báo, ngay lập tức doanh nghiệp sẽ
thấy hiển thị cảnh báo có thông tin mới. Doanh nghiệp sau đó vào chức năng
Thông Báo để xem:

3. Tham gia khảo sát ý kiến
- B1: Cục Hải quan phát hành phiếu khảo sát
Nhằm tiếp thu phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động của
đơn vị, Cục Hải quan Đồng Nai sẽ phát hành phiếu khảo sát lấy ý kiến doanh
nghiệp. Phiếu khảo sát sau khi phát hành sẽ được gửi tới doanh nghiệp. Trên
phiếu khảo sát có đề nội dung khảo sát, thời hạn tham gia và câu hỏi khảo sát.
Mỗi doanh nghiệp chỉ được tham gia khảo sát 1 lần. Nếu doanh nghiệp cài
đặt từ 2 máy tính trở lên mà 1 trong các máy tính đó đã tham gia khảo sát thì
các máy tính còn lại chỉ có thể xem kết quả khảo sát chứ không thể tham gia.
Vì vậy, đối với chức năng tham gia khảo sát ý kiến, doanh nghiệp chỉ nên cho
phép 1 máy tính (thường là máy chính) thực hiện. Để bật, tắt các chức năng tại
các máy tính, doanh nghiệp vào phần Tùy chọn >> Quản lý:

- B2: Doanh nghiệp tham gia khảo sát
Click vào cuộc khảo sát muốn tham gia:

Check vào các phương án của từng câu hỏi, sau đó bấm nút Gửi Đi để hoàn
tất.

Sau khi gửi thành công, doanh nghiệp có thể biết được tỷ lệ lựa chọn các
phương án của từng câu hỏi.
4. Đăng ký tham gia sự kiện:
- B1: Cục Hải quan phát hành phiếu đăng ký tham gia sự kiện:
Khi Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức các sự kiện như hội thảo, hội nghị,
tập huấn nghiệp vụ….thì sẽ lập phiếu đăng ký sự kiện gửi tới doanh nghiệp
thay cho việc dán thông báo như trước đây. Phiếu đăng ký tham gia sự kiện sau
khi được gửi đi sẽ lập tức hiển thị tại máy tính của các doanh nghiệp tham gia
DNaInfo. Trên phiếu đăng ký tham gia có ghi rõ thời hạn đăng ký tham gia.
Sau thời hạn này, doanh nghiệp sẽ không thể đăng ký được nữa.
- B2: Doanh nghiệp đăng ký tham gia sự kiện
Click vào phiếu đăng ký tham gia sự kiện nhận được

Điền thông tin danh sách người tham gia. Trong thời hạn hiệu lực của
phiếu đăng ký, doanh nghiệp có thể sửa đổi thành phần danh sách tham gia
bất kỳ lúc nào. Nếu danh sách đã được Cục Hải quan phân chia lớp (Có sự
kiện diễn ra nhiều ngày, chia thành nhiều lớp) thì sẽ được làm mới để Cục
Hải quan chia lại lớp.

- B3: Hải quan kiểm tra kết quả đăng ký, tiến hành chia lớp
Trên cơ sở kết quả đăng ký tham gia sự kiện của doanh nghiệp. Người
quản lý phiếu tiến hành tạo và chia lớp. Nếu chỉ có 1 lớp thì đưa toàn bộ danh
sách vào một lớp. Lớp được tạo ra có thời gian bắt đầu là cơ sở để doanh
nghiệp biết và bố trí thời gian tham dự.
- B4: Doanh nghiệp nhận kết quả chia lớp, thời gian tham dự
Sau khi Cục Hải quan chia lớp và gửi thông báo kết quả chia lớp, thông
tin về Lớp, thời gian diễn ra sẽ được hiển thị tại danh sách đăng ký của doanh
nghiệp.

5. Gửi câu hỏi nghiệp vụ
- B1: Doanh nghiệp gửi câu hỏi:
Soạn thảo câu hỏi và gửi tới Cục Hải quan Đồng Nai

Câu hỏi sau khi gửi thành công sẽ nằm trong danh sách câu hỏi. Trạng
thái xử lý của Cục Hải quan sẽ được tự động chuyển tới doanh nghiệp để theo
dõi.

Doanh nghiệp cũng có thể tra cứu các câu hỏi mà Cục Hải quan Đồng
Nai đã trả lời trong thư viện câu hỏi

- B2: Cục Hải quan tiếp nhận và xử lý trả lời câu hỏi
Khi câu hỏi được gửi tới Cục Hải quan Đồng Nai, đơn vị sẽ phân công
công chức xử lý trả lời câu hỏi. Sau khi hoàn thành nội dung trả lời, Cục hải
quan sẽ gửi lại doanh nghiệp đã hỏi, đồng thời gửi 1 bản vào thư viện câu
hỏi và trả lời để các doanh nghiệp khác có thể tham khảo.
- B3: Doanh nghiệp nhận kết quả trả lời

6. Gửi và nhận kết quả trả lời văn bản
- B1: Doanh nghiệp gửi văn bản:
Từ phần mềm được cài trên máy tính, doanh nghiệp nhập các thông tin
văn bản và gửi tới Cục Hải quan Đồng Nai. Để gửi được văn bản, doanh
nghiệp phải sử dụng chữ ký số để ký lên file PDF. File văn bản phải là file
PDF.

Văn bản sau khi được gửi thành công sẽ có thông báo và nằm trong danh
sách văn bản đã gửi để theo dõi.

- B2: Cục Hải quan tiếp nhận văn bản và xử lý trả lời
Trên cơ sở văn bản của doanh nghiệp, Cục Hải quan Đồng Nai sẽ
chuyển tới đơn vị chịu trách nhiệm xử lý và trả lời cho doanh nghiệp. Văn bản
sau khi được phát hành sẽ được gửi tới doanh nghiệp.
- B3: Doanh nghiệp nhận văn bản trả lời

7. Gửi ý kiến đóng góp:
Trong quá trình tham gia hệ thống, nếu Doanh nghiệp có ý kiến đóng góp
về cải tiến chức năng, xây dựng bổ sung thêm nghiệp vụ hoặc phản ánh chất
lượng hoạt động của phần mềm thì sử dụng chức năng “Đóng góp ý kiến” để gửi ý
kiến. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của Doanh nghiệp, Cục Hải quan sẽ tiến hành
nâng cấp chương trình, bổ sung thêm chức năng nhằm giúp chương trình này càng
hoạt động hiệu quả hơn.

