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Hướng dẫn triển khai thực hiện
“Thu hoạch sớm” Hiệp định CBTA
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iệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên
giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (CBTA) là gì?

6 quốc gia thuộc Tiểu vùng Mê Công mở rộng (Cam-pu-chia, Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái
Lan và Việt Nam) đã phê chuẩn Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hoá qua lại
biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (CBTA).
Hiệp định đã có hiệu lực sau khi được phê chuẩn. Tuy nhiên, một số nội dung trong Hiệp định
CBTA đã trở nên lạc hậu và cần được sửa đổi.
Trong năm 2016, Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước GMS, thành viên của “Uỷ ban Hỗn
hợp” chịu trách nhiệm điều phối Hiệp định CBTA đã thống nhất thực hiện ‘Thu hoạch sớm’ Hiệp
định CBTA trong năm 2018 và hoàn thành sửa đổi hiệp định trong năm 2019.
Toàn văn Hiệp định CBTA được đăng tải trên trang web:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29294/gms-cbta-instruments-history.pdf

Chương trình ‘Thu hoạch sớm’ Hiệp định CBTA là gì?










Chương trình ‘Thu hoạch sớm’ dựa trên Bản ghi nhớ (MOU) được 6 nước thành viên GMS ký kết
trước tháng 3/2018.
Toàn văn MOU được đăng tải tại: www.greatermekong.org/ttf.
MOU cho phép mỗi nước thành viên GMS được phát hành tối đa 500 Giấy phép vận tải đường
bộ GMS và Sổ theo dõi Tạm nhập (TAD) cho các phương tiện vận tải người và hàng hóa có
đăng ký, sở hữu và/hoặc hoạt động tại quốc gia đó.
Phương tiện có thể di chuyển trên tất cả các tuyến đường và qua tất cả các cửa khẩu được nêu
trong Nghị định thư 1 của CBTA. Tại Lào, phương tiện tạm thời chỉ được phép nhập cảnh và
xuất cảnh qua các cửa khẩu Boten, Huayxay, Dansavanh và Savannakhet theo Quốc lộ 3, Quốc
lộ 9 và Quốc lộ 13. Mi-an-ma sẽ tham gia chương trình ‘Thu hoạch sớm’ vào năm 2020 (mời
truy cập trang web www.greatermekong.org/ttf để có thông tin cập nhật).
Phương tiện phải  có  kèm bản gốc Giấy phép và TAD do cơ quan chức năng của Nước xuất
phát gốc cấp (quốc gia nơi đăng ký phương tiện) và được phép ở lại lãnh thổ của mọi nước
thành viên GMS tham gia hiệp định không quá 30 ngày cho mỗi chuyến đi.
Có thể coi TAD là ‘hộ chiếu’ của phương tiện, và phải được đóng dấu bởi cơ quan Hải quan của
Nước chủ nhà (nước thành viên GMS mà phương tiện đi đến) lúc nhập cảnh và xuất cảnh, để
đảm bảo tuân thủ quy định thời gian lưu trú không quá 30 ngày.
Không giới hạn số lượt qua lại biên giới đối với phương tiện.
Mẫu Giấy phép vận tải đường bộ và TAD được đăng tải tại www.greatermekong.org/ttf.
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Các quy định của Hiệp định CBTA về vận tải quá cảnh hàng hóa (hoãn nộp thuế theo quy
định Hải quan) không nằm trong chương trình ‘Thu hoạch sớm’. Điều này có nghĩa là mặc
dù phương tiện có thể qua lại biên giới, miễn nộp các thuế  và phí hải quan, miễn ký quỹ bảo
lãnh hải quan, song hàng hoá vẫn phải tuân thủ các thủ tục hải quan hiện hành (các thủ tục
tiêu chuẩn về xuất/nhập khẩu với nghĩa vụ nộp các thuế và phí hải quan, hoàn hoặc tạm hoãn
nộp thuế hải quan theo các cơ chế quá cảnh quốc gia hoặc các hệ thống theo thoả thuận song
phương hoặc đa phương giữa các quốc gia, nếu có).

Doanh nghiệp vận tải quốc tế xin cấp Giấy phép vận tải đường bộ GMS và
Sổ theo dõi tạm nhập phương tiện vận tải (TAD) như thế nào?




Ở một số nước GMS, Giấy phép và TAD đều do một cơ quan cấp. Ở các nước khác, các giấy
tờ này được cấp bởi các cơ quan khác nhau.
Ở Việt Nam, có thể xin cấp Giấy phép vận tải đường bộ và Sổ theo dõi tạm nhập phương tiện
vận tải GMS tại:
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Các cơ quan chức năng này sẽ lập danh sách các Giấy phép và TAD đã cấp. Mỗi giấy tờ đều có số
tham chiếu riêng, giúp cán bộ các ngành chức năng
các nước GMS phối hợp kiểm soát hồ sơ của các
phương tiện được cấp phép.
Để được cấp Giấy phép và TAD, người kinh doanh
vận tải phải đáp ứng các yêu cầu mô tả tại các Điều
2, 3, 4, 5 và 6 của Phụ lục 9 Hiệp định CBTA, có
nghĩa là người kinh doanh vận tải phải là: a) doanh
nghiệp được cấp phép vận tải quốc tế tại Nước xuất
phát gốc nơi Giấy phép/TAD được cấp, do công dân
nước này sở hữu ít nhất 51% và điều hành; b) không
bị kết án, không có vi phạm tại nước cấp phép, hồ
sơ pháp lý trong sạch, hiện tại không vướng thủ
tục phá sản và/hoặc chưa được giải quyết; c) có đủ
năng lực chuyên môn kinh doanh vận tải (về mặt
pháp lý, quản lý hoạt động vận tải, an toàn đường
bộ và các khía cạnh chuyên môn khác liên quan đến
kinh doanh vận tải đường bộ ở các nước mà doanh
nghiệp có kế hoạch hoạt động); và d) có đủ năng lực
tài chính và có bảo hiểm đối với mọi nghĩa vụ hoạt
động và/hoặc hợp đồng.
Giấy phép và TAD sẽ được cấp miễn phí trong năm
2018. Cơ quan cấp phép sẽ xác định mức thu phí
sau giai đoạn này.

Doanh nghiệp cần biết gì về các yêu cầu tuân thủ khác?











Như được quy định tại Hiệp định CBTA và MOU
về ‘Thu hoạch sớm’, doanh nghiệp phải tuân
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Nước chủ nhà. Giới hạn thời gian này cũng được áp dụng
cho các công-te-nơ chở hàng. Doanh nghiệp không tuân thủ
sẽ bị phạt và áp dụng các chế tài khác, bao gồm việc huỷ Giấy
phép vận tải đường bộ và bị loại khỏi thực hiện Hiệp định CBTA, như quy định tại MOU ‘Thu hoạch sớm’.
Vận tải nội địa (việc vận tải hàng hóa và người giữa hai điểm nằm bên trong lãnh thổ của một Bên
ký kết do người khai thác vận tải được thành lập tại Bên ký kết khác thực hiện) là không được phép.
Doanh nghiệp tham gia hoạt động vận tải nội địa trái phép có thể bị huỷ Giấy phép và bị loại khỏi
thực hiện Hiệp định CBTA.

Các bước tiếp theo?






Chương trình ‘Thu hoạch sớm’ Hiệp định CBTA dự kiến diễn ra từ ngày 01 tháng 6 năm 2018
đến ngày 31 tháng 5 năm 2019.
Tất cả 5 nước tham gia Hiệp định GMS (trừ Mi-an-ma) dự kiến sẽ ký MOU và bắt đầu cấp các
Giấy phép vận tải đường bộ và TAD được công nhận lẫn nhau từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
Các thông tin cập nhật tiếp theo sẽ được thông báo trên trang web www.greatermekong.org/ttf
trong quá trình thực hiện “Thu hoạch sớm”.
Mi-an-ma dự kiến sẽ thông qua định ngạch cấp phép phương tiện hoạt động vận tải quốc tế
song phương (200 xe) với Thái Lan trong năm 2018 và với CHDCND Lào và CHND Trung Hoa
trong năm 2018 và 2019, trước khi tham gia thực hiện chính thức Hiệp định CBTA vào năm 2020.

ĐƯỢC BẢO TRỢ THEO
DỰ ÁN HTKT 8748: HỖ TRỢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NHẰM TẠO THUẬN LỢI
CHO VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRONG KHU VỰC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG
TIỂU DỰ ÁN 2
ĐỒNG TÀI TRỢ BỞI CHÍNH PHỦ AUSTRALIA
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