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• Theo Bản ghi nhớ ‘Thu hoạch Sớm’ CBTA, mỗi quốc gia
thành viên GMS có thể cấp tối đa 500 Sổ Theo dõi Tạm
nhập Phương tiện GMS cho xe thương mại do các
doanh nghiệp vận tải được cấp phép của nước mình sở
hữu và vận hành
• Có thể nói TAD là ‘hộ chiếu’ của phương tiện, được
kiểm soát bởi cơ quan Hải quan tại biên giới
• Cũng giống như đối với Giấy phép, mỗi TAD có một số
tham chiếu riêng biệt, tương ứng với số tham chiếu của
Giấy phép Vận tải Đường bộ GMS đi kèm
• 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 TAD sẽ được ADB in ấn thay mặt cho các Cơ quan
cấp sổ trước khi triển khai ‘Thu hoạch Sớm’ CBTA
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• Các cơ quan quốc gia cấp Sổ theo dõi tạm nhập của mỗi
nước:
o Vương quốc Campuchia
Ủy ban Điều phối Vận tải Quá cảnh Quốc gia

o Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Hiệp hội Vận tải Đường bộ Trung Quốc

o Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Cục vận tải Lào

o Cộng hòa Liên bang Myanmar
Tổng cục Hải quan Myanmar

o Vương quốc Thái Lan
Cục Hải quan Thái Lan

o Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ Giao thông vận tải
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• Sổ Theo dõi tạm nhập phương
tiện có kích thước bằng cuốn hộ
chiếu, phần nội dung của tất cả
các nước là giống nhau (tiêng
Anh) trừ thông tin chi tiết về Cơ
quan cấp sổ
• Phần nội dung được dịch sang
các ngôn ngữ của nước thành
viên, nhưng luôn phải điền
thông tin bằng tiếng Anh
• Cũng giống như Giấy phép, mỗi
sổ TAD có thời hạn hiệu lực là
một năm, và được gia hạn theo
yêu cầu
• Ban đầu các nước sẽ cấp TAD có
thời hạn đến 31.5.2019
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• Trang tiêu đề của TAD chứa
thông tin về Cơ quan cấp sổ
• Thông tin chi tiết về người sở
hữu TAD và phương tiện được
chỉ định đi với TAD sẽ do cơ quan
cấp sổ điền vào các trang tiếp
theo, sau đó ký và đóng dấu theo
quy định
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• Trang tiếp theo (trang 2) của TAD
phải điền số TAD và số Giấy phép
vận tải đường bộ GMS tương ứng
• Các thông tin này được điền theo
định dạng chung (xem slide tiếp
theo)
• Ô ‘loại hình phương tiện’ phải
đánh dấu (+) hoặc (X)
• Số đăng ký phương tiện và năm
sản xuất phải được điền đủ
• Số đăng ký của sơ-mi rơ-mooc sử
dụng cùng với phương tiện đầu
kéo phải được thể hiện (và ghi
nhận trong phần Ghi chép của
TAD – xem phần dưới)
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• Số của TAD phải tuân thủ theo định dạng đã được thống nhất giữa các

nước thành viên. Sau cụm ‘TAD-GMS/’ là mã quốc gia – ký hiệu dùng để
phân biệt phương tiện của quốc gia sở tại : Campuchia: KH, Trung Quốc:
CHN, Lào: LAO, Myanmar: MYA, Thái Lan: T, và Việt Nam: VN
• TAD được đánh số từ 0001 đến 0500: TAD-GMS/KH-0001 hoặc TADGMS/VN-0500 (TAD đầu tiên của Campuchia và TAD cuối cùng của Việt
Nam)
• Đối với tất cả các TAD đã cấp, những thông tin chi tiết cụ thể này phải
được điền đầy đủ 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 Doanh nghiệp Vận tải và thông tin chi tiết
về (các) phương tiện được sử dụng.
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• Trên trang tiếp theo (trang 3) của
TAD phải điền thông số kỹ thuật
của phương tiện
• Tất cả các ô phải đánh dấu (+)
hoặc (X)
• Giá trị của phương tiện phải là giá
trị ước tính trên thị trường tại thời
điểm cấp TAD, và có thể dùng làm
giá tham chiếu để doanh nghiệp
khai thác nộp phí/thuế hải quan
cho nước Chủ nhà GMS nếu như
phương tiện không quay trở về
nước Sở tại.
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• Trên trang tiếp theo (trang 4) của
TAD thể hiện có thêm phụ tùng,
thiết bị gì được chuyên chở hay
không
• Mỗi ô vuông phải đánh dấu (+)
hoặc (X)
• Phải cung cấp thông tin chi tiết về
doanh nghiệp khai thác hoặc chủ
sở hữu phương tiện
• Các thông tin này phải điền bằng
tiếng Anh
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• Trên trang tiếp theo (trang 5) của
TAD là cam kết và chữ ký của chủ
phương tiện hoặc đại diện được ủy
quyền hợp pháp của doanh nghiệp
về việc tuân thủ pháp luật và quy
định của nước Chủ nhà nơi phương
tiện hoạt động
• TAD chỉ có hiệu lực trong vòng 30
ngày đối với mỗi hành trình, có
nghĩa là thời gian từ khi phương tiện
nhập cảnh đến khi xuất cảnh một
nước Chủ nhà GMS trong một hành
trình không được phép vượt quá 30
ngày
• Nếu không tuân thủ nghĩa vụ này,
người vi phạm có thể chịu trách
nhiệm nộp thuế, phí, tiền phạt và
tiền lãi tại nước Chủ nhà
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• Trang tiếp theo (trang 6) của TAD
phải điền thông tin thể hiện hiệu
lực của TAD (đến ngày 31.5.2019)
và được Cơ quan cấp sổ ký và
đóng dấu
• Hiệu lực của TAD có thể được gia
hạn cho 12 tháng tiếp theo, tức
là đến 31.5.2020 (phụ thuộc vào
quyết định gia hạn chương trình
‘Thu hoạch Sớm’ của Ủy ban Hỗn
hợp CBTA có thể đưa ra trong
tương lai)
• Nếu TAD không còn chỗ điền
thông tin, có thể cấp TAD mới
thay thế; tuy nhiên tổng số TAD
lưu hành ở mỗi nước GMS không
được quá 500
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• Các trang tiếp theo (trang 7-9)
mô tả ngắn gọn cách thức hoạt
động của TAD và chương trình
‘Thu hoạch Sớm’ CBTA về:
a) Các tuyến đường và cửa khẩu
được phép đi qua
b) Trường hợp mất TAD
c) Gia hạn và hết hạn TAD
d) Kiểm soát và đóng dấu TAD (xem
phần dưới) bởi cơ quan hải quan
nước Chủ nhà
e) Xử lý vi phạm

• Tìm đọc thông tin chi tiết hơn
trong Bản ghi nhớ ‘Thu hoạch
Sớm’
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• Các trang còn lại của TAD dành để
ghi chép thông tin hoạt động của
phương tiện
• Hải quan nước Chủ nhà (cơ quan hải
quan của nước GMS khác nơi
phương tiện đi qua) phải kiểm tra
Giấy phép và TAD khi phương tiện
nhập cảnh, điền ngày và địa điểm
nhập cảnh, ký và đóng dấu TAD
• Hải quan nước Chủ nhà cũng phải
điền số đăng ký của sơ mi rơmooc
(nếu có) ghi trên trang 2 của TAD
• Tương tự, hải quan nước Chủ nhà
phải kiểm tra và điền ngày và địa
điểm xuất cảnh, và kiểm tra đảm
bảo tổng số ngày lưu trú không vượt
quá 30 ngày
• Sau khi hoàn thành các bước trên,
ký tên và đóng dấu TAD để cho
phương tiện thông quan
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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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