
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 2	– Cấp Giấy phép Vận tải Đường bộ GMS
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• Theo	Bản ghi nhớ ‘Thu	hoạch Sớm’	CBTA,	mỗi quốc gia thành
viên có thể cấp tối đa 500	Giấy phép Vận tải Đường bộ GMS	
cho xe thương mại vận chuyển hàng	hoá và hành khách do	
các doanh nghiệp vận tải được cấp phép của nước mình sở
hữu và vận hành
• Tỉ lệ giấy phép phân bổ cho phương tiện chở hàng hóa và
phương tiện chở hành khách sẽ được Ủy ban	Tạo thuận lợi
Vận tải Quốc gia (NTFC)	và Cơ quan Cấp phép của mỗi nước
quyết định
• Mỗi Giấy phép đều có số tham chiếu riêng và một Sổ theo
dõi tạm nhập phương tiện (TAD)	tương ứng
• Phương tiện luôn phải mang theo Giấy phép và TAD	(bản
chính)	trong tất cả các hành trình xuyên biên giới trong tiểu
vùng GMS	
• 500	Giấy phép sẽ được ADB	in	ấn thay mặt cho các Cơ quan
Cấp phép trước khi triển khai ‘Thu	hoạch Sớm’	CBTA
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• Các Cơ quan Cấp phép quốc gia đối với Giấy phép Vận tải
Đường bộ GMS	của mỗi nước:	
o Vương quốc Campuchia

Ủy ban	Điều phối Vận tải Quá cảnh Quốc gia

o Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Bộ Giao thông vận tải

o Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Cục Vận tải Lào

o Cộng hòa Liên bang	Myanmar

Ủy ban	Tạo thuận lợi Vận tải Quốc gia

o Vương quốc Thái Lan

Cục Vận tải Đường bộ

o Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Tổng cục Đường bộ
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• Giấy phép được in	theo khổ A4	
và có nội dung	hoàn toàn giống
nhau giữa các nước,	ngoại trừ
tiêu đề trang
• Mỗi Giấy phép có hiệu lực một
năm và được gia hạn theo yêu
cầu
• Ban	đầu các nước sẽ cấp Giấy
phép có thời hạn đến 31.5.2019
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• Mã Quốc gia là ký hiệu dùng để phân biệt phương tiện của quốc gia
đó:		mã của Campuchia là KH,	Trung Quốc là CHN,	Lào là LAO,	
Myanmar	là MYA,	Thái Lan là T,	và Việt Nam	là VN
• Số của Giấy phép phải tuân thủ theo định dạng đã thống nhất giữa
các nước thành viên,	đánh số từ 0001	đến 0500,	như sau:	PER-
GMS/KH-0001	hoặc PER-GMS/VN-0500	(ví dụ về Giấy phép đầu tiên
của Campuchia và Giấy phép cuối cùng của Việt Nam)
• Mã vạch chưa được sử dụng trong giai đoạn hiện tại song	có thể bổ
sung	vào giai đoạn sau
• Cơ quan Cấp phép phải đánh dấu (+)	hoặc (X)	để phân biệt loại giấy
phép là Giấy phép vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách không
theo lịch trình.
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• Thông tin	chi	tiết về Cơ quan Cấp giấy phép phải chính xác như
thông tin	trong sách giới thiệu ‘Thu	hoạch Sớm’,	ví dụ như đối
với Lào:	
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• Thông tin	chi	tiết về người được cấp Giấy phép phải điền đầy
đủ cùng với số giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc gia
• Để được cấp Giấy phép và TAD,	doanh nghiệp khai thác phương
tiện phải đáp ứng các tiêu chí mô tả trong Điều 2,	3,	4,	5	và 6	
Phụ lục 9	của Hiệp định CBTA,	có nghĩa là doanh nghiệp khai
thác phải:
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a) Là doanh nghiệp được phép hoạt động vận tải qua	biên giới
do	nước Sở tại cấp phép,	ít nhất 51%	thuộc sở hữu và quyền
điều hành của công dân nước Sở tại;

b) Không bị kết án hay	đang chấp hành hình phạt tại nước Sở
tại,		không có tiền án tiền sự,	không trong quá trình tiến
hành thủ tục phá sản;	

c) Có năng lực chuyên môn để vận hành doanh nghiệp (về
phương diện pháp lý,	quản lý khai thác,	kiến thức về 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);	
và

d) 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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• Đối với tất cả các Giấy phép đã cấp,	những thông tin	chi	tiết cụ
thể dưới đây phải được điền trong Danh mục Đăng ký Giấy
phép và Sổ theo dõi tạm nhập phương tiện của quốc gia (tài
liệu Excel	được tất cả các nước thành viên chia sẻ),	Danh mục
này được cập nhật để phản ánh mọi thay đổi về sau
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• Trong Danh mục Đăng ký Giấy phép và TAD	cũng phải điền các
thông tin	chi	tiết về TAD	và Doanh nghiệp khai thác Vận tải và
thông tin	chi	tiết về (các)	phương tiện được sử dụng
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• Đối với các hoạt động khai thác vận chuyển hành khách theo
tuyến cố định sẽ phải cung cấp thêm thông tin	chi	tiết về hành
trình,	tần suất và số chỗ/hành khách tối đa
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• Phải điền thời hạn hiệu lực của Giấy phép
• Số đăng ký phương tiện của đầu xe và semi	rơ-mooc (nếu có dùng)	
cũng phải được điền đầy đủ – lưu ý	rằng Giấy phép được cấp cho
phương tiện cụ thể,	và tại một thời điểm thì một Giấy phép chỉ được
sử dụng cho một phương tiện.
• Nếu số đăng ký của phương tiện được cấp giấy phép thay đổi thì
phải điền vào các ô	kế tiếp (từ 1	đến 8),	cấp lại sổ TAD	tương ứng và
cập nhật Danh sách đăng ký Giấy phép và TAD	quốc gia
• Địa điểm và ngày cấp phép cũng phải được điền đầy đủ,	Giấy phép
được Cơ quan cấp phép ký và/hoặc đóng dấu xác thực 12



• 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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