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• Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hoá qua lại
biên giới các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (CBTA) ra đời năm
1999. Mục đích của Hiệp định là tạo ra một hệ thống vận tải
xuyên biên giới của tiểu vùng (trên cơ sở có đi có lại) để việc vận
chuyển người và hàng hoá qua lại các nước tiểu vùng Mê Công
mở rộng diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn và với chi phi thấp
hơn.
• Tất cả các nước thành viên tiểu vùng GMS đã hoàn tất phê chuẩn
Hiệp định năm 2015 với tư cách các bên tham gia Hiệp định.
• Tuy vậy vẫn chưa có cơ chế để triển khai Hiệp định - ngoại trừ
một số chương trình IICBTA (các Bản ghi nhớ song phương về
thực hiện bước đầu hiệp định CBTA).
• Ý thức rõ vấn đề này, các Bộ trưởng đã nhóm họp tại Hội nghị
Hẹp Uỷ ban Hỗn hợp CBTA vào tháng 7.2016 và giao nhiệm vụ
cho các cán bộ thuộc Uỷ ban Tạo thuận lợi vận tải Quốc gia
(NTFC) soạn thảo và thảo luận chương trình ‘Thu hoạch Sớm’ để
triển khai CBTA.
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• Chương trình ‘Thu hoạch Sớm’ tập trung vào mục tiêu di chuyển
thuận lợi cho các phương tiện thương mại vận chuyển hàng hoá
và hành khách
• Mỗi quốc gia thành viên có thể cấp tối đa 500 Giấy phép Vận tải
Đường bộ GMS đi lại nhiều lần và Sổ theo dõi tạm nhập (TAD) cho
các doanh nghiệp vận tải của nước mình (xem slide tiếp theo).
• TAD giống như hộ chiếu của ‘phương tiện’, phải được cán bộ hải
quan của nước chủ nhà ký hoặc đóng dấu và đề ngày tại biên giới
khi phương tiện nhập cảnh và xuất cảnh khỏi nước đó
• Không có giới hạn về số lần phương tiện có thể nhập-xuất, nhưng
mỗi chuyến đi phương tiện không được lưu trú tại nước chủ nhà
quá 30 ngày
• Phương tiện có thể nhập cảnh qua một cửa khẩu và xuất cảnh ở
một cửa khẩu khác, nhưng chỉ được phép sử dụng các tuyến
đường đã được quy định trong Phụ lục 1 của Hiệp định CBTA
• Tại thời điểm bắt đầu triển khai ‘Thu hoạch sớm’, CHDCND Lào sẽ
mở hai tuyến quốc lộ NR3 và NR9 từ Houayxay đến Boten và
Savannakhet đến Dansavanh cộng với quốc lộ NR13 từ Boten đến
Nong Nok Khiene
• Myanmar sẽ tham gia ‘Thu hoạch Sớm’ vào tháng 6.2020
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Các tuyến và
cửa khẩu
Đường biên giới là sơ phác,
không nhất thiết chính xác

BẢN ĐỒ CHỜ CẬP NHẬT

Các tuyến và cửa khẩu màu
xanh sẽ được khai thác từ
ngày bắt đầu triển khai
Thu hoạch sớm
Các tuyến màu đỏ có thể
được bổ sung sau

5

• Hàng hoá được vận chuyển sẽ vẫn tuân thủ quy trình thủ tục hải
quan nội địa (có nghĩa là quy định trong Phụ lục 6 CBTA về hệ
thống quá cảnh và vận chuyển nội địa của tiểu vùng sẽ không áp
dụng cho Thu hoạch sớm)
• Nhưng sẽ không cần phải có 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 CBTA
• Mỗi nước thành viên sẽ duy trì (và chia sẻ) Danh mục hoặc Sổ
đăng ký các Giấy phép vận tải đường bộ và TAD đã cấp
• Cán bộ hải quan của nước chủ nhà (nước thành viên GMS là điểm
đến) 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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• Thái Lan và CHND Trung Hoa ký Bản ghi nhớ ‘Thu hoạch Sớm’ tại
Hội nghị Hẹp Uỷ ban Hỗn hợp lần 2 tại Hà Nội vào tháng 7.2017
• Campuchia, Myanmar và Việt Nam ký MOU tượng trưng (ad
referendum) trong giai đoạn tháng 12.2017 và CHDCND Lào ký
MOU tại Hội nghị Uỷ ban hỗn hợp CBTA lần thứ 6 vào tháng
3.2018, theo đó việc triển khai ‘Thu hoạch Sớm’ sẽ bắt đầu vào
tháng 6.2018
• Tài liệu giới thiệu đang được dịch sang ngôn ngữ của tất cả các
nước thành viên GMS, thông tin về giới hạn trọng tải và kích
thước cho phép của phương tiện đang được xây dựng để đăng
tải trên trang web TTF của GMS tại www.greatermekong.org/ttf
• ADB sẽ hỗ trợ hoạt động giám sát quá trình triển khai‘Thu hoạch
Sớm’ và báo cáo lên NTFC và Uỷ ban hỗn hợp CBTA
• Các hội nghị của Uỷ ban hỗn hợp (một hội nghị hẹp và một hội
nghị chính thức) hiện đang diễn ra một năm hai lần
7

• Lào sẽ thí điểm thu Phí Duy tu Sử dụng Đường bộ (RUMC) theo
Phụ lục 2 CBTA
• Myanmar dự kiến sẽ kết thúc đàm phán hiệp định song phương
với Thái Lan trong năm 2018 – tiếp theo là đàm phán với các
nước láng giềng khác – để chuẩn bị tham gia ‘Thu hoạch Sớm’
vào tháng 6.2020
• Các slides Giới thiệu tiếp theo được trình bày trong mô-đun 1 (B)
với thông tin chi tiết hơn về các vấn đề tuân thủ - dành cho các cơ
quan hữu quan trong nước và các doanh nghiệp khai thác vận tải
thực tế.
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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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