
Thực hiện chương trình ‘Thu 
hoạch sớm’ - Hiệp định Tạo

thuận lợi vận chuyển người và
hàng hoá qua lại biên giới các
nước Tiểu vùng Mê Công mở

rộng (CBTA)
Mô-đun đào tạo 1	(B)	– Các vấn đề tuân thủ
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Giới thiệu
• Bản ghi nhớ ‘Thu	hoạch Sớm’	dựa trên các cam	kết đưa
ra trong khuôn khổ Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển
người và hàng	hoá qua	biên giới các nước tiểu vùng Mê
Công mở rộng (CBTA)	
• Các vấn đề tuân thủ thuộc thẩm quyền của nước ‘Sở tại’	
hoặc nước ‘Chủ nhà’
• Nước ‘Sở tại’ là nước thành viên GMS	nơi doanh nghiệp
khai thác vận tải đăng ký hoạt động và phương tiện của
doanh nghiệp xuất phát từ đây.
• Nước ‘Chủ nhà’ là các nước thành viên GMS	khác tiếp
nhận phương tiện trong hoạt động vận chuyển theo
chương trình ‘Thu	hoạch Sớm’	CBTA	
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Tuân thủ quy định của nước ‘Sở tại’	
• Mỗi nước thành viên GMS	có thể cấp tối đa 500	Giấy phép
Vận tải đường bộ GMS	đi lại nhiều lần và Sổ theo dõi Tạm
nhập phương tiện (TAD).	Để được cấp Giấy phép và TAD,	
doanh nghiệp phải:
1. Đăng ký hoạt động khai thác vận tải quốc tế tại nước Sở tại và đáp

ứng các tiêu chí quy định trong các Điều 2,	3,	4,	5	và 6	Phụ lục 9	của
Hiệp định CBTA,	cụ thể là:

2. Ít nhất 51%	thuộc sở hữu và quyền điều hành của công dân nước
Sở tại

3. Không bị kết án hay	đang chấp hành hình phạt,		không có tiền án
tiền sự,	không trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

4. Có năng lực chuyên môn để vận hành doanh nghiệp (về phương
diện pháp lý,	quản lý khai thác,	an	toàn đường bộ,	các vấn đề
chuyên môn trong kinh doanh vận tải đường bộ ở	các nước mà
doanh nghiệp dự kiến hoạt động)

5. Có năng lực tài chính,	được bảo hiểm để thực hiện mọi nghĩa vụ
hoạt động và/hoặc nghĩa vụ hợp đồng
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Tuân thủ quy định của nước ‘sở tại’	(tiếp)
• Doanh nghiệp vận tải phải đảm bảo phương tiện và
người điều khiển phương tiện của mình đáp ứng các tiêu
chí mô tả trong các Điều 11-18	Hiệp định CBTA	về:	
a)	Đăng ký phương tiện
b)	Yêu cầu kỹ thuật của phương tiện (tiêu chuẩn an	toàn và khí
thải)
c)	Giấy chứng nhận đăng kiểm
d)	Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3	bắt buộc (đủ hiệu lực
cho toàn bộ hành trình)
e)	Giấy phép lái xe

• Chủ sở hữu/vận hành phương tiện phải ký cam	kết trên
trang 5	của Sổ theo dõi tạm nhập phương tiện,	và hiểu
rõ các điều kiện quy định ở	đây
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Tuân thủ quy định của nước ‘Chủ nhà’
• Phương tiện luôn phải đi cùng với Giấy phép và Sổ theo dõi
tạm nhập TAD	(bản chính)	do	Cơ quan có thẩm quyền của
nước Sở tại cấp.
• TAD	giống như ‘hộ chiếu’	của phương tiện,	và phải được cán
bộ Hải quan của nước Chủ nhà ký hoặc đóng dấu và đề ngày
khi phương tiện nhập cảnh và xuất cảnh
• Phương tiện không bị giới hạn về số chuyến đi có thể thực
hiện,	nhưng không được lưu trú tại nước Chủ nhà quá 30	
ngày trong mỗi hành trình
• Phương tiện có thể nhập cảnh tại một cửa khẩu và xuất cảnh
qua	một cửa khẩu khác,	nhưng chỉ có thể đi theo các tuyến
đường đã mô tả trong Nghị định thư số 1	của Hiệp định CBTA
• Khi bắt đầu triển khai Thu	hoạch sớm,	CHDCND	Lào sẽ mở
tuyến quốc lộ NR3	và NR9	từ Houayxay đến Boten và từ
Savannakhet đến Dansavanh cùng với tuyến quốc lộ NR13	từ
Boten đến Nong Nok Khiene
• Myanmar	sẽ tham gia Thu	hoạch Sớm vào tháng 6.2020
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Tuân thủ quy định của nước ‘Chủ nhà’	(tiếp theo)
• Phương tiện phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về trọng tải xe,	tải
trọng trục,	và kích thước phương tiện áp dụng cho toàn bộ các tuyến
đường trong kế hoạch hành trình tại nước Chủ nhà (có thể bao gồm vài
nước GMS)

• Tuyến đường và tải trọng phải được lên kế hoạch kỹ càng,	nếu doanh
nghiệp không tuân thủ các quy định trên (là những điều kiện tối quan
trọng để duy trì chất lượng các tuyến đường trong Hiệp định CBTA)	có
thể bị rút Giấy phép và bị loại khỏi chương trình Thu	hoạch Sớm

• Khi đi qua,	đón,	trả hàng hóa hoặc hành khách tại các địa điểm nằm
trên các tuyến thuộc CBTA	(liệt kê trong Nghị định thư số 1	CBTA)	doanh
nghiệp vận tải được quyền tiếp cận giống như phương tiện vận tải trong
nước cùng chủng loại và tải trọng

• Doanh nghiệp không có quyền khai thác nội địa (đón,	trả hàng hóa và
hành khách cùng trong nước Chủ nhà),	vì các hoạt động vận chuyển
theo Thu	hoạch Sớm phải mang tính chất ‘qua	biên giới’.	

• Phải cẩn trọng,	chú ý	đến các quy định hạn chế tốc độ,	tín hiệu giao
thông và an	toàn đường bộ nói chung – cả đối với phương tiện tay lái
nghịch đi trên các tuyến đường tay lái thuận (và ngược lại)

• Phương tiện luôn phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba có
hiệu lực
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Tuân thủ quy định của nước ‘Chủ nhà’	(tiếp theo)
• Hàng hóa được vận chuyển sẽ tiếp tục tuân thủ quy trình,	
thủ tục Hải quan nội địa hiện hành (các điều khoản trong
Phụ lục 6	CBTA	về hệ thống quá cảnh và vận tải nội địa của
tiểu vùng sẽ không áp dụng cho ‘Thu	hoạch Sớm’
• Khi có thỏa thuận,	doanh nghiệp vận tải có thể sử dụng các
hệ thống quá cảnh hải quan khác (hệ thống quốc gia)	đối với
hàng hóa,	theo thông lệ hiện hành
• Không yêu cầu bảo lãnh tài chính (bảo lãnh Hải quan)	đối với
việc vận chuyển của phương tiện và công-te-nơ như được
mô tả trong Bản ghi nhớ ‘Thu	hoạch Sớm’	và theo tinh thần
của Điều 18	Hiệp định CBTA
• Cán bộ hải quan của nước chủ nhà tại các cửa khẩu tham gia
chương trình theo Nghị định thư số 1	sẽ kiểm soát Giấy
phép và TAD	bằng cách đóng dấu và đề ngày nhập cảnh và
xuất cảnh của phương tiện vận tải nước ngoài trên TAD	
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• Thông tin chi tiết hơn về chương trình ‘Thu hoạch Sớm’ và
toàn văn Bản ghi nhớ ‘Thu hoạch Sớm’, mẫu Giấy phép và
TAD cùng tài liệu giới thiệu được đăng tải trên
www.greatermekong.org/ttf
• Các câu hỏi liên quan đến việc triển khai chương trình ‘Thu 

hoạch Sớm’ có thể gửi đến theo địa chỉ:
Ms. Kanya Sasradipoera (kanyass@adb.org)

Xin cảm ơn! 
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