
BO GIAO THÔNG VAN TÁI cONG HOÀ X HOI CHÙ NGHIA VIÆT NAM 
CyC HANG HÁI VIÆT NAM DÙc lp - Ty do - Hanh phúe 

So: 2663 ICHHVN-vTDVHH Hà Noi. ngàydS tháng 7 m�m 2021 
V/v giam giá dËch vu, ho tro doanh 
nghiÇp vn tài biên ViÇt Nam trong thoi 

gian dich Covid-19 
CANG VU HÀNG HÅ;QUY NHON 

ON NgAy 05.J.20. 
Chuyen . tnatssr*******

Kinh gui: 
- Tông Công ty BDATHH Miên Bác; 

- Tông Công ty BDATHH Mièn Nam; 
Các Công ty Hoa tiêu hàng hài; 

- Các Công ty Lai d�t tàu bi¿n. 

G VAN 
Thuc hiÇn Nghi quyêt sô 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 cça Chinh phçve 

viec tiêp tuc thuc hiÇn nhïng nhiÇm vy, giài pháp chç yêu câi thien môi truòng 
kinh doanh, nâng cao näng lyc canh tranh quôc gia n�m 2021 và v�n bàn sô 
3025/VPCP-KTTH ngày 08/5/2021 cça Vän phòng Chính phù vê công tác diêu 
hành giá n�m 2021, nh�m bình ôn giáthË truong, hô tro cho �ôi tugng g�p khó 
kh�n trong thÝi gian dich bÇnh kéo dài, Cyc Hàng håi Vi�t Nam có ý kiên nhu 

ETN 

sau: 

Cuc Hàng h£i ViÇt Nam dánh giá cao công tác hoa tiêu hàng hái và lai d�t 
tàu biên trong thÝi gian vëa qua �ä hoàn thành tôt nhiÇm vu, bào �àm cho tàu 
thuyên ra, vào, ho¡t �Ùng tai cáng dugc an toàn, �·c biÇt trong thoi gian dËch benh Covid-19. Dông thÝi, Cyc Hàng hài ViÇt Nam ghi nhn các Công ty Ho0a tiêu hàng hái và Công ty Lai d�t tàu biên trong n�m 2020 dã có chinh sách giàm giá dËch vs �ôi vói tàu, thuyên ViÇt Nam hoat �Ùng trên tuyên nÙi dja, nh�m hÑ trg cho các doanh nghiÇp vân tài biên ViÇt Nam giàm bót khó khä�n và góp phân giam chi phí vn tåi. 

De tiêp tåc có giäi pháp hô trã doanh nghiÇp vn tài biên ViÇt Nam trong thoi gian tÛi, Cyc Hàng hai ViÇt Nam kêu goi các Công ty Hoa tiêu hàng häi và Công ty Lai d�t tàu bien tiêp tuc có chính sách giàm giá dËch vå, áp dång múc giá dËch vy tôi thiêu quy dËnh t¡i Thông tu sô 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018cua Bo Giao thông vân tài �ôi vói tàu, thuyên Viet Nam ho¡t dÙng trên tuyên nÙi dja (bao gom cá tàu biên và phuong tiÇn VR-SB). ThÝi gian áp dung tù tháng 7/2021 den hêt n�m 2021. 

Cuc Hàng häi ViÇt Nam �ê ngh/ các Câng vå Hàng h£i giri v�n b£n và phô bien, tuyên truyên cho các Công ty Hoa tiêu hàng hài, Công ty Lai d�t tàu biên tai 
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khu vyc de áp dång chính sách giäm giá dich vu hoa tiêu, lai dát nh�m hÑ trg cho 
doanh nghiÇp vn täi biên ViÇt Nam. 

Cuc Hàng h£i ViÇt Nam �ê nghË các Công ty phôi hãp thåc hiÇn.^u 

HTUCTRUÖNG Noi nhan: 
- Nhu tren 

PCT Hoàng Hông Giang 
Hiêp hÙi Hoa tiêu hàng hài; 
-Các Cang'vu Hàng håi (�Ã th/h); 
- Luu: VT. VTDVHH. 
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