
ỦY BAN NHẤN DẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TẸÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH Đạc lâp _ Tư do _ Hanh phúc 
SƠ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 13244 /SGTVT-TC Thành phố Hồ Chí Mink, ngày 06 tháng I] năm 2020 
về Việc góp ý dự thảo Đề án thu phi 
sử dụng công trình kết cẩu hạ tầng, 

CÔ11g trìnlì dịch Vụ, tiện ích công cộng 
khu Vực cửa khẩu cảng biển trên địa 

bản thành phố Hồ Chí Minh 

Kính gửi: - Úy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Phòng Thương Inại công nghiệp Việt nam (VCCI); 
- Hiệp hội Doanh nghiệp thành phổ Hồ Chí Minh (HUBA); 
- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch Vụ Logistics Việt Nam (VLA); 
- Hiệp hội Vận tái hàng hóa; 
- Sở Tư pháp; SỚ Tài chính; 
- Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Công Thương; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 971A-TB/VPTU ngày 10 tháng 
12 năm 2019 của Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn 
Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làln việc Với Cục Hái 
quan thành phố Về tinh hình thực hiện nhiệm Vụ chính trị, Công tác cải cách thủ 
tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại, Xuất nhập khẩu Và nâng cạo năng lực 
cạnh tranh quốc gia, trong đó giao Bạn cán sự Đảng Úy ban nhân dân thành phổ 
chi đạo Ủy ban nhân dân thành phổ khẩn trương thành lập Tổ công tác của thàn 
phố và Xây dựng đề án thu phí Sử dụng công trình kết Cấu hạ tầng, công trình di _ 

Vụ, tiện ích công Cộng trong khu Vực cửa líhẩu câng biễn thành phổ. 

Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định Sổ 796/QĐ-UBND ngày 
tháng 03 năm 2020 thành Iập Tổ công tác Xây dựng đề án thu phí Sử dụng côn 
trình kết Cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ, tiện ích công cộng trong khu Vực Cửa 
khẩu cáng biễn thành phố, Tổ công tác gồm các thành Viên thuộc SỞ Giao thông 
Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Hái quan thành phố, 
Cảng Vụ Hàng hải Thành phổ, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

~~ 
Sau khi đi học tập kĩnh nghiệln của Thành phổ Hải Phòng, Tổ công tác đã 

nghiên cứu Và Xây dựng dự thảo Đề án thu phí Sử dụng Công trình kết cấu hạ tầng, 
công trình dịch Vụ, tiện ích công Cộng khu Vực của khẩu cáng biển trên địa bàn 
thành phố Hồ Chi Minh 

Căn cứ Điều`1 13 Luật bạn hành Văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy 
định Lây ý kiên Vê đê nghị Xây dụ'ng nghị quyêt của Hội đông nhân dân nhlr Sau: 

"CƠ quan để nghị xây dụng nghị quyết có trách nhiệm lấyý kiến đối tu'Ợng 
chịu Sự tác động trực tiếp của chính Sách trong để nghị xây dụng nghị quyết và 
các CO' quan, tố cl7ú`c CỎ liên quan,' nêu những vấn để cần xin ý kiến phù hợp vó`ỉ 
tùng đối Íu'Ọ'rIg lấyỷ kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ỷ kỉếrl,' "
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Để kịp thời trình Đề án và dự tháo Nghị quyết cho Hội đồng nhân dân thành 
phồ trong kỳ họp tháng 12/2020 theo đúng tiến độ yêu cầu của Thành ủy, Ủy ban 
nhân dân thàrlh phố, Sở Gíao thông Vận tải kính đề nghị Quỷ cơ quan Sớm có ý 
kiển góp ý cho dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết để Sở Giao thông Vận tải tổng 
hợp Và hoàn thiện trình Úy ban nhân dân thành phố (Đính kèm dự thảojxưd/ 

[Vơi nhận : 

- Như trên; 
- P.QLKTHTGTĐB; P.TC 
- Lưu VP,TC. íủtjì

~



UBND TP HÒ CHÍ MINH 
a 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SƠ GIAO THONG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DỰ THẢO 
ĐỂ ÁN 

THU PHÍ SỨ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG 
TRINH DỊCH VVỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG KHU VỤ'C CỬA KHẢU CẢNG BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

I. Sự cần tllìết ban hành mức phí 
Trên tuyến bờ biến kéo dài 3.620 km của nước ta, chỉ hiện hũu có 3 thành 

phố là Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phổ Hồ Chí Mình là đô thị cảng biển lớn và 
lnạnh lnẽ về kinh tế biển của 3 Iniền Bắc, Trung và Naln. Trong đó cáng biến 
Thành phổ Hồ Chí Minh là cảng biển tổng hợp đầu mối khu vực loại 1- đóng vai 
trò chủ đạo kết nổi vận tài hàng hái của khu Vực Đông Nam Bộ Và Đồng bằng 
Sông Cửu Long, bao gồm 4 khu cảng Chinh: Khu bến cảng Cát Lái (Sông Đồng 
Nai), Khu bến cảng Nhà Bè (Sông Nhà Bè), Khu bến cảng trên Sông Sài Gòn, Khu 
bển cảng Hiệp Phước (Sông Soài 1`ạp) với sản lượng hàng hóa lưu thông qua Các 
bển Cảng cao nhất cả nước. Chi tinh riêng khu cảng Cát Lái - thuộc top 30 cảng 
biễn lớn nhất thể giới, đảln nhận 38,5% khối lượng hàng container xuất nhập khẩu 
của cả nước (Phụ lục 1.` Sản lu'Ọ7lg hàng hoá năm 2019 tại các khu vực cảng biến 
của cả nước) 

Với sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển như trên đã tạo áp lực rất lớn 
lên kết cấu hạ tầng, công t1'inh dịch vụ, tiện ich công cộng khu vực của khẩu Cáng 
biển trên địa bản thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay kết cấu Cơ SỚ hạ tầng giao 
thông của đô thị cảng biển thành phố Hồ Chí Minh không đáp ứng kịp tốc độ tăng 
trường của sản lượng hàng hóa lưu thông qua cảng. Sự bất cập này gây ra tinh 
trạng ùn tắc hàng hóa Và ảnh bưởng đến hoạt động giao thông tại các khu Vực lân 
Cận, dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa trong khu vực cảng, 
tăng chi phí logistic, hạn Chế phần nào nãng lực cạnh tranh Và sự phát triển của 
thành phổ. 

Thành phổ Hải Phòng - ĐÔ thị cảng biển tương tự thành phố Hồ Chí Minh 
là thành phố duy nhất cả nước đã áp dụng Inức thu phí Sử dụng công trình kết Cấu 
hạ tầng, công trình dịch Vụ, tiện ích Công Cộng khu Vực cửa khẩu cảng biển để hỗ 
trợ chi phí đầu tư Và bảo trì kết Cấu hạ tầng của đô thị cảng biển. Từ tháng 12/2013 
đến 12/2016, khi chưa có danh mục phi Sử dụng công trình kết cẩu hạ tầng, công 
trình dịch Vụ, tiện ich công cộng khu Vực Cửa khẩu, Hải Phòng thu phi Sử dụng lề 
đường, bến bãi mặt nước đối Với hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất, hàng 
chuyễn klìẩu, hàng gứi kho ngoại quan, hàng quá cảnh. Từ tháng 01/2017 đến nay, 
khi Luật phí Và lệ phí có hiệu lực, trong đó có danh mục phí Sử dụng công trình 
kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ, tiện ich Công cộng khu Vực cứa khẩu, Hải 
phòng đã đổi tên phi theo quy định và bổ Sung thêm đổi tượng thu là hàng hóa 
xuất nhập khẩu. Nhu' Vậy, Về thực chất Hải Phòng đã thu loại phí này từ năin 2013 

Thành phố Hồ Cl1í Mính, ngày tháng 11 năm 2020
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tới nay. T1`Ong những năm qua, Vớí nguồn thu phí này Và nguồn ngân Sách thành 
phố, Hải Phòng đã đầu tư hàng loạt công trình đường bộ phục Vụ hạ tầng Cảng 
biển, đơn cử một Vài công trình lớn như Z Cầu Vượt nút gíao Lê Hồng phong- 
Nguyễn Bỉnh Khiêm (300 tỷ đồng), cầu Vượt nút gíao đường 356-Nguyễn Bỉnh 
Khíêln (1.310 tỷ đồng), nút giao Naln Cầu Bính (1.482 tý đồng)... và chỉ phí duy 
tu bảo trì hàng nãln lên đến 1.500 tỷ đồng. Những Công trình này đã góp phần cho 
Vỉệc lưu thông hàng hóa xuất nhập 1<hẩu ngày càng tốt hơn, giám các Chi phí Và 
thời gian Vận chuyễn do không còn tình trạng ùn tắc giao thông, giúp Hải Phòng 
vươn lên vị trí sổ 2 Về lượng hàng hóa Xuất nhập khẩu qua Cảng (chỉ Sau thà11h 
phố Hồ Chí Minh) Với tốc độ tăng trường là 15%/năm. 

Vừa qua, Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phổ 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 đã được Ủy ban nhân dân thành phổ, Thường 
Vụ Thành Úy thông qua. Theo đó, nhu cầu Vốn đầu tư cho ngành gíao thông Vận 
tái giai đoạn 2021-2030 là 970.654 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 477.704 
(chiểln 49,21%) tỷ đồng, Vốn khác: Trung ương, ODA, PPP 1à 492.950 tỷ đồng 
(chiếm 50,79“'/tư). Tuy nhiện, nguồn Vốn ngân Sách giai đoạn 2021-2026 chỉ đáp 
ứng 117.293/543.565 tỷ đồng (tương ứng 24,6%“'/t›). Trong điều kiện nguồn ngân 
Sách khó khăn, Các dự án đầu tư theo hình thú'c PPP Chưa thu hút, huy động tài t1`Ợ 
nguồn Vốn ODA hạn chế thì việc có thêln nguồn Vốn đầu tư cho hệ thống kết cẩu 
hạ tầng giao thông lchu Vực Cảng biễn là Vô Cùng quan trọng. 

Trong 03 đô thị cảng biển hiện nay: Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phổ Hồ 
Chí Mình thì chỉ có Hải Phòng đã Xây dựng và Sủ' dụng nguồn thu phí Sử dụng 
Công trình kết Cẩu hạ tầng, Công t1"1nh dịch vụ tiện ích Công Cộng trong khu Vụ`C 
cú`a khẩu Cảng biển để đầu tư Xây dụ`ng và bảo trì hệ thống kết Cấu hạ tầlĩg giao 
thông. Với tình trạng khó khăn của ngân Sách thành phố, trong khi nhu Cầu đầu tư 
Xây dựng công trình kết Cầu hạ tầng khu Vực cửa khẩu cảng biễn đáp ứng tốc độ 
tăng trường hàng hóa thông qua cửa khẩu cảng biển thành phổ Hồ Chí Mình ngày 
càng lớn thì việc Xây dụng và áp dụng mức thu phí này tại đô thị Cảng biển thành 
phố Hồ Chí Mính là hết sức cần thiết, tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố 
nhầln tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, bảo trì hệ thống Công 
trình kỹ thuật- Xã hội, công trình dịch Vụ Và tiện Ích công cộng khu Vực cửa khẩu 
Và câng biễn góp phần vào công cuộc phát triễn của thành phố. 

II. Thực trạng 
1. Khải quát về khu vực cửa khẩu cảng biễn 

Độ thị cảng biến thành phổ Hồ Chí Minh là đô thị cảng biền có Vị trí địa ly 
tương đông VỚỈ` đô thị cảng biên thành phô Hải Phòng, riêng về sản lượng hàng 
hóa qua Cáng gân gâp 2 lân sản lượng của thành phô Hải Phòng. 

Căn Cứ Quyết định Sổ 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 1 1 năm 2013 của 
Thủtướng Chính phủ \l_ê Cộng bô danh mục phân Ioại Cảng biện Việt Nam, trong 
đó Cảng bíên thành phô Hô Chí Mính là Cảng biên loại 1. 

Căn cứ Quyết định Số 761/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ 
Gíao thông Vận tải Vê Yiệc công bô Danh mục bên Cáng thuộc Các cảng biễn Việt 
Naln, trong đó cảng biên thành phô Hô Chí Minh có 41 bên cảng.
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Căn cứ Quyết định Sổ 3655/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ Gíao thông Vận tải phê duyệt Quy hoạch chỉ tiết nhórn cảng biển Đông Nam 
Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tại khoán 1 

Inục III nêu rõ: 
"Cảng biến thành phố Hồ Clũl' Minh là cáng tống hợp quốc gỉa, đầu mối 

khu vụ'C (loại I), gầm các khu bến chính. . 

+ Khu bến cảng trên Sông Sài Gòn." Là khu bến cảng, cầu cáng cho tàu 
có trọng tải đến 30.000 tấn. Khu bến này tlZụ'c hiện dí dời, chuyển đổlỉ công năng 
theo Quyếtvđínlị số 791/QĐ- TTg ngày 12 tháng 8 năm 2005 cúa Thú tu'ó`ng Chi'nh 
phú,^ chuyến đổi một phần bẻ'n cảng Khánh Hội làm bến cảng khách nội đỉa và 
trung tâm dịclĩ vụ hàng hải. Di dời bến Cảng Tân Thuận (thuộc Cảng Sài Gòn) ra 
Hiệp PPZu'ớc phù hợp với tiến độ xây dụ'rlg cầu Thủ Thiêm 4. Nhũng bến cảng chưa 
dỉ dời tỉêịỹ tục hoạtđộng theo hiện trạng, khôn g cải tạo nâng cấp, mớ rộng,' nghiên 
cúu dỉ dời Sau năm 2020 hoặc chấm dủ't hoạt động khi hết thời hạn thuê đất. 

+ Khu bến cảng Cát Lái (sông Đồng ]Vaỉ).' Là khu bến cảng, cầu cảng cho 
tàu có trọng tải đến 3 0. 000 tấn. Hạn chế đầu tu' thêm bến Cáng,' thực hiện các giái 
pháp khaí thác để giảm áp lực vận rải lên tuyến đu'Ổ`ng bộ hiện hữU,' chi' xem xét 
đầu tu' thêm bến cáng khi hạ tầng kết nổi cảng và hạ tầng gíao thông cúa khu vịrc 
CO' bản đu'ỢC đầu tu' hoàn chỉnh, đảm báo năng Iụ'c vận tải, đáp ứng nhu cầu thông 
qua hàng hóa. 

+ Khu bến cảng Nhà Bè (Sông Nhà Bè).' Là khu bến cáng cho tàu có trọng 
tái đến 30. 000 tấn. Cái tạo nâng câịry (không mớ rộng) các bến trên sông Nhà Bè. 
Xây dựng mới bến cáng khách chơ tàu 60.000 GT tại Phú Thuận (kq lưu cầu Phú 
Mỹ). 

+ Khu bến cáng Hiệp Pl”lưỚ'C (Sông Soài Rạp}.' Là khu bến cảng cPZZ'nl*I của 
cảng biễn thành phố Hồ Chí Mính trong tương lai, chủ yếu làm hàng tổng hợp, 
công ten nƠ,' tiếp nhặn tàu tổng hợp trọng tái đến 50.000 tấn và tàu công ten nơ 
đến 4.000 TEU,' có một Sổ bến Chuyên dùng phục vụ trực tỉêịĩỹ CƠ Sở công nghiệp 
liển kể. " 

Các khu bến cảng này nắm dọc theo Sông từ phía Đông Xuống phía Nam 
thành phổ: Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, Sông Nhà Bè, Sông Soài Rạp, trải dài 
qua Các địa bàn quận 9, quận 2, quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè. Và được kết nổi 
bởi các tuyển đường trục chính và đường nhánh như Huỳnh Tấn Phát, Liên cảng 
A5, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cổng, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Võ 
Chí Công, Nguyến Lương Bằng ...Vớí chiều dài hơn 80km. Như Vậy với đặc thù 
vị trí địa lý của cảng biển thành phổ Hồ Chí Mính, phần lớn các bến cảng Và hạ 
tầng kết nổi các bến cảng nằm trong đô thị thành phố Hồ Chí Mính. 

Ngoài ra, khu Vực đô thị cảng biền Thành phổ Hồ Chí Minh còn bao gồm 
hệ thống Các ICD, cảng cạn, địa điểm kiểm tra tập trung, kho CFS, kho ngoại quan 

nằln hoàn toàn t1`0ng khu Vực nội địa và đóng Vai trò như là bộ phận mở rộng, 
nổi dài của cảng biển đế đáp ứng nhu cầu tập kết, làln thủ tục xuất nhập khẩu hàng 
hóa Và chuyến tiếp tới cảng biến. Các cơ sở kho, bãi này nằm dưới sự giám sát 
của các chí cục hải quan thuộc Cục hải quan thành phổ Hồ Chí Mính và kết nổi



4 

với Các cảng biễn qua hệ thống giao thông đường bộ Và đường Sông. Hiện nay, 
bên cạnh việc kết nối hàng hóa tới các cảng biến của thành phổ Hồ Chí Minh thì 
các cơ Sở kho, bãi này còn là điểm tập kết, trung chuyển đổi với một lượng lớn 
hàng hóa Xuất nhập khẩu qua các cảng biền khu Vực Cái Mép - Thị Vải. 

2. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển thành phố Hồ Chí Minh 
Căn cứ tiết a, khoản 1, mục III, Điều 1 Quyết định số 3655/QĐ-BGTVT 

ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Quy hoạch Chi 
tiết nhóm cáng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) giai đoạn đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030, tại khoản 1 mục III: 

Ấ'Lu'ợng hàng thông qua dự kiến vào năm 2020 khoảng từ 112,67 đến 
II 6, 94 triệu tấn/năm, trong đó, riêng hàng công ten nơ khoảng từ 6,56 đến 6,82 
triệu TEU/năm,^ năm 2025 khoáng tù' 133,03 đến 141,48 triệu tẩn/năm, trong đó 
riêng lượng hàng công ten nơ khoảng từ 7, 72 đến 8,18 triệu TE U/năm,' năm 2030 
khoáng t1`t' 145,47 đến 159,98 triệu tẩn/nãm, trong đó riêng lượng hàng công ten 
nơ khoáng tù' 8,44 đến 9,07 triệu TEU/năm. " 

Tuy nhiên đến nay sản lượng hàng hóa qua cảng biển thành phố Hồ Chí 
Minh đều đã vưọt mức dự báo của Bộ Giao thông vận tải, sản lượng thực tế của 
năm 2019 đã Vượt sản lượng dự báo của năm 2030, cụ thể: 

Nội dung Đoĩl vị tính 2017 2018 2019 
, q Tấn 30.262.317 33.467.895 36.308.660 

Xuât khâu TEU 2.264.770 2.413.074 2.387.357 

A Ă Tấn 47.240.174 54.615.704 61.929.908 
Nhạp khau TEU 2.514.788 2.813.768 3.010.766 

^. . 
Tấn 73.472.972 72.518.727 72.438.394 

NỌ1 địa TEU 1.177.252 1.086.555 1.194.782 

CA Tấn 150.975.463 160.602.362 170.676.962 
On 
' g TEU 5.956.810 6.313.417 6.592.905 

Nguồn .' Cảng vu Hàng hái TP.I-ICM 
Theo số liệu nêu trên, sản lưọng hàng qua cảng năm 2019 1à 170,676 triệu 

tấn cao hơn S0 với Số liệu dự báo của Bộ Giao thông Vận tải vào năm 2030 Ià 
159,98 triệu tấn (Phụ lục 2.° Thống kê sản lu`ợng hàng hóa qua cảng TP. Hồ Chi' 
Minh từ năm 2017-2019) 

Theo Báo cáo Quy h0ạch,tổng thể phát triển hệ thổngqcảng biển Việt Nain 
thời kỳ 2021-2030, tâm nhìn đên năm 2050 do Công ty Cô phân TVXD Công 
trình Hàng hải (CMẸ) đang lập, dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng biên thành 
phô Hô Chí Minh đên năm 2030 đạt 236,9 triệu tân tương đương 9,14 triệu teus. 

3. Về hiện trạng kết cấu liạ tầng Và tìnll hình giao thông khu Vực củ'a 
khẩu căng biển thành phố Hồ Chí Minh 

3.1. Hiện trạng, quy hoạch hạ tầng giao thông khu Vực của khẩu cảng biển 
a) Đường bộ:
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- Tại khu Vực Cảng Cát Lái: Hiện nay, tất cả các loại Xe lưu thông Vào cảng 
Cát Lái đều lưu thông qua 01 hướng duy nhất đó là đường Nguyễn Thị Định (mỗi 
chiều lưu thông gồm 02 làn xe ôtô và 01 làn Xe 02 bánh). Toàn bộ hướng lưu 
thông ra vào Cảng Cát Lái hiện đều thông qua tuyến đu'Ờng Xa lộ Hà Nội, Mai Chi 
Thọ, Đồng Văn Cổng, Nguyễn Duy Trính, Nguyễn Thị Định để ra vào cảng Cát 
Lái và cảng Phú Hữu. Cụ thể: 

+ Đường Nguyễn Thị Định kết nổi trực tiếp Tân cảng cát Lái Với đường 
Vành đại 2 (lộ giới quy hoạch 60m): có chiêu dài 1.9391ĩ1 Với bê rộng mặt đường 
t1`ung bình 21ln (4 làn Xe ô tô Và 02 làn Xe 02 bánh). 

+ Nút giao thông Mỹ Thủy: đã được đầu tư đưa vào Sử dụng giai đoạn 1 

Với 01 cầu Vưọt nút giao trên Vành đai 2 (4 làn Xe), 01 hầm chui rẽ trái từ Vành 
đai 2 đi vào cảng Cát Lái (O2 làn Xe). Hiện đang triễn khai thực hiện giai đoạn 2 
theo quy hoạch. 

+ Đường Vành đai 2 (đường Đồng Văn Cổng - đoạn tư cầu Phú Mỹ đến 
cầu Phú Hữu, lộ giới quy hoạch 67111): đã đầu tư Xây dụng 02 nhánh đường Song 
Song hại bên tuyển chính theo quy hoạch, bề rộng mỗi nhánh 10,5In (O2 làn Xe ô 
tô Và 01 làn Xe 02 bánh), phần đất giữa để trống (dành cho đầu tư tuyến chính 
trong giai đoạn 2). 

+ Đường Vành đai 2 (đoạn nối từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái 
trên Xa lộ Hà Nội, lộ giới 67m): chưa được đâu tư thực hiện. 

I I 
+ Đường 990 (đoạn từ đường Nguyễn Duy Trinh Vào Khu cảng Phú Hữu) 

kêt nôi vào cáng Phú Hũ'u: đã được đâu tư thực hiện theo lộ giới quy hoạch 30111. 
+ Đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường 990 đến Vành đai 2, lộ giới 

quy hoạch 30m): hiện có bề rộng trung bình 7m và Úy bạn nhân dân thành phổ 
đang giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dụng các công trình giao thông làln chủ 
đầu tư theo đúng lộ giới quy hoạch. 

- Tại khu Vực cảng Hiệp Phước: các loại Xe lưu thông ra vào cảng Hiệp 
Phước đều iưu thông qua trục đường Nguyễn Hữu Thọ Với bể rộng mỗi Chiều lưu 
thông trung bình 7m (O2 làn Xe). Theo quy hoạch, dự án trục Bắc - Nam (đoạn từ 
cầu Kênh Tẻ, Quận 4 đến Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, lộ giới 
quy hoạch 60m) đang được nghiên Cứu đầu tư Với quy mô từ 8 - 10 iàn xe. Dụ' án 
Hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã được khởi Công 
đầu tư xây dựng 02 hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh (O3 làn Xe) và các 
đường nhánh rẽ, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

Toàn bộ hàng hóa Xuất nhập khẩu tại các cáng này đều được Vận chuyển 
bằng đường bộ (một phần hàng hóa được trung chuyển bằng đường thủy nội địa), 
tỷ trong Vận chuyền hàng hóa bằng đường bộ chiếm khoáng 88%, bẳng đu'ờng 
thủy chiểm 12%. Theo thống kê trung binh hàng ngày có khoảng 19.000 đến 
20.000 xe Ô tô ra vào khu cảng Cát Lái thông qua Các tuyến đường Võ Chi Công, 
Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cổng, đặc biệt có một Sổ ngày lên đến 26.000 lượt 
Xe ra Vào cảng, điều này dẫn đến tình trạng thường Xuyên ùn tắc giao thông tại 
Các khu vực cảng do vượt năng lực thông hành của các tuyến đường kết nối cảng. 
(Phụ /ục 3.' Thống kê hệ thống hạ tầng đường bộ chủ yếu kết nổi cảng biến)
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b) Đường Sắt: Inạng lưới đường Sắt không được kết nối trực tiếp Với các 
cáng. 

C) Về Vận tái đường thủy nội địa kết nổi với cảng biến: nhìn Chung còn 
nhiều hạn Chế, hiện chỉ mới khai thác một phần nhỏ tiềm năng to lỏn của đường 
thủy nội địa, Vẫn Còn rất nhiều trở ngại như trên các tuyển đường thủy nội địa có 
nhiều cầu đường bộ hiện hữu có tĩnh không thấp và lchẩu độ làln hạn Chế khả năng 
lưu thông. 

~~~
~ 

Hình Khu vực Cãng biền Cát Lái 

hẳng Ịẩhâ_ĩ)`phốI .

“ 
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J.L. Uann C g18.0 Inong, Ĩal nạn giao Inong, Vạn IOC IƯU 
thông của phương tiện trên Các tuyển đường kêt nôi Cảng: 

a) Tác động của ùn tắc giao thông: 
Theo đề án Tăng cưởng Vận tải hành khách công Cộng kết họp kiễln Soát Sử 

dụng phương tiện giao thông Cá nhân thaln gia giao thông đã đánh giá một Sô tác 
động Chinh của ùn tăc giao thông đôi Với hoạt động kinh tê - Xã hội, môi trường 
như Sau: 

0 

- Tác động đến thời ,gian đi Ịại: ùn tắc giap thông làm gia tăng thời gian di 
Chuyên của phương tiện găn với tôc độ di chuyên Chậm, dòng giao thông ““dừng 
Và đi'”, nghiêln trọng hơn là tình trạng kẹt Cứng. 

- Tác động đến môi trường: ùn tắc giao thông Iàm gia tăng lnức độ ô nhiễm 
lnôi trường do các phương tiện mât nhiêu thời gian lưu thông trên đường, mức Xá 
thải của phương tiện tăng lên. 

- Tác động đến Xã hội: ùn tắc giao thông ánh hu'Ởng nghiêm t1`ọng đến đời 
Sống Xã hội. Không chi gây thiệt hại về mặt kinh tế, ùn tắc giao thông gây nguy 
hại cho Súc khỏe của con người và làm Suy giảm chất lượng cuộc Sống đô thị. 
Nhiều bệnh Về đường hô hấp do lnôi trường không khí bị ô nhiễm bới bụi, hơi khí 
độc đo phương tiện giao thông phát thải ra như CO, C02, NO... như hen, lao, dị 
ứng, Viêm phế quản...
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Cũng theo kết quảykháo ~Sát đề án cho thấy 76% người dân kẹt Xe 30 
phút/ngày; i3% kẹt xệ 2 tiệng môi ngày ', theo đó toàn thành phô lãng phí khoáng 
160 triệu tiêng/năm. Un tăc giao thông gây thiệt hại Vê kinh tế khoảng trên 1 tý 
USD mỗi năm 2. 

b) Tình hình giao thông khu Vực các Cảng: 
Hiện nay, giao thông đường bộ kết nổi trực tiếp đến khu cảng Cát Lái (Tân 

Cáng Cát Lái và Cảng Phú Hữu) là đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy 
Trinh (đoạn từ đường Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu); ị(ếÌ 
nổi vào cảng Hiệp Phước là trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Các tuyển đưòng này 
theo quy hoạch có năng lực thông Xe Và Vận tải lớn, đảm nhận Vai trò Vận Chuyển 
hàng hóa qua cảng biển Và Iiên kết Vùng, kết nối đi các tinh lân cận tiếp giáp 
Thành phổ. Tuy nhiên, hệ thống giao thông này Vẫn chưa được đầu tư xây dựng 
hoàn Chinh, đồng bộ theo quy hoạch. Điều này dẫn đến Vận tốc lưu thông của các 
loại phưong tiện trên một Sổ tuyến đường chính ra Vào cảng còn chậm, Cụ thể: 
tuyển Xa lộ Hà Nội (Ô tô: 44kln/h, 02 bánh: 29k1n/h), Mai Chi Thọ (ô tô: 47km/h, 
02 bánh: 25k1n/h), Đồng Văn Cống (ô tô: 36krn/h, 02 bánh: 34km/h), Nguyễn Thị 
Định (ô tô 30km/h, 02 bánh: 29km/h), Võ Chí Công (ô tô: 32km/h, 02 bánh: 
33k1n/h). 

Các cảng này nằm Sâu trong thành phổ (như cáng Cát Lái, cảng Tân Thuận, 
cảng Hiệp Phước, cáng Phú Hữu, Cảng Phước LOng,...). Hệ thống đường giao 
thông kết nổi ra vào cảng không có đường chuyên dùng, đa Số Sử dụng chung với 
đường địa phương nên tình trạng ùn tắc giao thông thường Xuyên Xảy ra trên các 
tuyển đường ra Vào cảng, đặc biệt là cảng Cát Lái (vòng Xoay Mỹ Thủy, đường 
Nguyễn Thị Định, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Duy Trinh), cáng Hiệp 
Phước (nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Hữu Thọ), 
Cảng Tân Thuận (đường Huỳnh Tẩn Phát, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập). 
Ngoài 1“a, tình trạng tai nạn giao thông thường Xuyên diễn ra trên Các tuyển ra vào 
cảng, luôn là tuyến có ““điếm đen”” Về tai nạn giao thông của Thành phổ (Phụ lục 
4.' Sổ liệu tai nạn giao thông 5 năm). 

Theo đánh giá, hiện nay thời gian quay Vòng Xe tài là 02 chuyến/ngày và 
xe container là 1,5 chuyển/ngày do hạ tầng khu Vực Cảng chưa được đầu tư hoàn 
chinh, Chưa có làn đường Chuyên dụng và do Vận tốc khai thác thấp Và do tình 
trạng kẹt Xe các tuyển đường Xung quanh cảng, đây là con Sổ quay Vòng khá thấp 
S0 với Chi phí đầu tư Xe tải Và xe container của doanh nghiệp.3 

Đễ hạn chế ánh hưởng đến ùn tắc giao thông và tai nại giao thông, trong 
thời gian qua, thành phổ đã phải triễn khai hạn chế hoạt động của Xe tải nặng trong 
giờ cao điểm (sáng, trưa Và chiều) trên 1 số tuyến đường khu Vực Xung quang Các 
cảng như đường Nguyễn Duy Trinh, đường Nguyễn Xiễn..., điều này cũng ánh 
hướng phần nào đến hoạt động của các cảng. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, 

*Theo khảo Sát từ Uber Cùng công ty Audience Project, 2017 
2 Tham luận "Thách thức cho các giải pháp giao thông Ở thành phố Hồ Chí Mình đến năm 2030, tằm nhìn 2050'” 
Theo nghiên CỨU của PGS.T5 Nguyễn Minh Hòa, khoa ĐÔ thị học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc 
gia Tp. HCM, Z013 

3 Đề án phát triển ngành Logistics trên đia bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
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thành phố đã tập trung đầu tư một Sổ công trình giao thông kết nổi khu Vực Các 
cảng và đã phát huy hiệu quả như: 

- Tại khu Vực cảng ICD Trường Thọ: Sau khi đầu tư Xây dựng hoàn thiện 
tuyển đường Sổ 1 (rộng 30m, quy Inô 6 làn xe), đường Trường Thọ (rộng 201n, 
quy mô 4 làn Xe), mở rộng Xa lộ Hà Nội (đủ lộ giới quy hoạch), tình hình giao 
thông khu Vực nút giao thông đường Sổ 1 - Tây Hòa - Xa lộ Hà Nội đã có nhiều 
chuyển biến S0 với trước đây, tốc độ lưu thông của các phương tiện trên Xa lộ Hà 
Nội đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, Vào những thời gian Cao điềln khi lượng hàng 
hóa nhiều, trong càng không thể tiếp nhận các Xe vào Cảng dẫn đến tình trạng các 
ìoại Xe dửng chờ kéo dài trên đường Số 1, gây ảnh hưởng đến nút giao Xa lộ Hà 
Nội - đường Số 1 và gây tình trạng ùn tắc giao thông trên trục đường Xa lộ Hà 
Nội. 

- Trước năm 2018, Ichi chưa Xây dựng hầln Chui rẽ trái và cầu VƯỢT tại nút 
giao Mỹ Thủy, tình hình ùn tắc giao thông tại khu Vực Xảy ra thường Xuyên, liên 
tục, có thời điểm ùn tắc giao thông hàng tiếng đồng hồ do lưu lượng Xe đã vượt 
quá khả năng thông hành của Các tuyển đường ra vào cáng Cát Lái. Sau khi hoản 
thành hầm chui rẽ trái từ đường Vành đai 2 vào đưòng Nguyễn Thị Định (khai 
thác ngày 31 tháng 01 năm 2018) Và cầu Vượt tại nút giao (khai thác ngày 29 tháng 
6 năm 2018), cùng Với việc lnở rộng đường Võ Chí Công (tử Vòng Xoay Phú 
Hữu đển nút Mỹ Thủy) Và Xây dựng Cầu Bả Cua 2 trên đưòng Võ Chí Công, tinh 
hình giao thông khu Vực đã có những cải thiện đáng kể, giao thông tương đối ổn 
định,chi Xảy ra ùn tắc cục bộ khi Xảy ra Các Sự Cố (tai nạn giao thông, Sự cổ mạng 
trong Cảng Cát Lái,...). Thông qua hệ thống gíáln Sát hành trình của các loại 
phương tiện kinh doanh Vận tải trong năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, số Vụ ùn 
tắc giao thông tại khu Vực này có xu hướng giảln Sau khi đã đưa 1 loạt công t1'ình 
giao thông được đầu tư đưa vào Sử dụng, cụ thễ: 

Số vụ ùn tắc gíao thông STT Khu vực 2018 2019 2020 
1 Nút giao An Phú, Q.2 14 7 9 

Đường Nguyễn Thị Định (tù' vòng Xoay 2 Mỹ Thủy đên cảng Cát Lái), Q.2 143 45 133 

3 Nút giao Mỹ Thủy, Q.2 92 14 21 

4 ĐưỜng7Võ Chí Công hướng Vê Vòng xoay 1 173 1 12 102 My Thuy 
5 

Đường Đồng Văn Cống Đoạn từ Giao lộ 159 12 25 Mai Chí Thọ đên Vòng Xoay Mỹ Thúy 
Ghi chủ.” dữ liệu ùn tắc thông được thống kê qua thiết bị giám sát hành 

trình của dòng plĩươrlg tiện có vận tôc luu thông du'ớỉ 5km/ll, chiêu dài dòng xe 
300m và thời gian diên ra trên 30 phút. 

3.3. Dự báo, đánh giá tăng trường về phưong tiện giao thông, hàng hóa sản 
lượng hàng hóa thông qua Cảng (theo Sô liệu của Bộ Giao thông Vận tải).
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Hiện nay, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biễn thành phổ Hồ Chí Mính 
khoảng 170,67 triệu tấn (năm 2019), dự báo sản 1u'Ợng hàng hóa thông qua Cáng 
biền thành phố Hồ Chí Mình đến năm 2030 đạt 236,9 triệu tấn. Bên cạnh đó, kết 
quả dự báo cho thẩy phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục phát triển, đặc biệt 
tại khu Vực cảng Cát Lái. Cụ thể: 

` 
T“ 

số Ấ I Tên đưòng 
Lưu lưọng xe (PCU/ngay) trìẵẵg 

TT Ten dựa” tham chiếu Năng lưc 2025/2 
tuyếầ 2020 2025 2030 020 

Đường Nguyễn Duy 
Trinh (đoạn từ Vành : 

1 đai 2 đến đường vào Nguy?” 62,976 45,839 68,415 88,645 8.3% 
. “A , Duy Trình Khu cong nghlẹp Phu 

Hữu) 
ĐưỜI1g tuyên Vành 
đaì 2 phía Đông (từ V- Chí 2 nút giaọ thộng Mỹ ẵôn 177,120 106,756 131,843 132,471 4.3% 
Thủy đên câu Rạch g 
Chĩêc) 

Đầu cao tốc Hổ Chí Cằẫ 
3 Mỗnh ' Long ,Thaẵẵh Chí Minh- 118,080 64,728 98,837 105,018 

(nut An Phu đen Long Thành VĐ2) `. ., -Dau Gìay 
Đường Nguyễn Thị 
Địnlì (giai đoạn 2): 
Mở rộng đường Vòng Xoay 4 Nguyễn Thị Địn11 từ Mỹ Thủy 35,424 70,036 85,665 72,442 4.1% 

Nht giao Mỹ Thùy 
đên phà Cát Lái 
Đường Nguyễn Thị N 
Định từ cầu Giồng Nguyên Thị 59 618 48 536 _ ,, 5 Ông Tổ A cầu Mỹ Định 157,440 62,100 , , 0.8/tì 

Thủy 
Đường Huỳnh Tận

f 

6 phắt (đoạn t"ÌẾ Trễ” Huỳ“ỈẵTân 48,650 27,745 37.530 47,672 0,35% Xuan Soạn đen cau Phat 
Phú Xuân) 
Đu'Ờng Nguyễn Hữu Nguyễn 7 
Thọ Hữu Thọ 40,733 28,650 41,756 54,857 l,5% 

Nguồn.” Để án pháttriển kết cấu hạ tầng giao thông trên đỉa bàn TP đến năm 203 0 
Vớí lưọng hàng hóa qua cảng hiển Và phương tiện cơ gíớí cá nhân tiếp tục 

tăng Cao, nếu không có chính sách mạnh mẽ, kịp thời để đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng giao thông khu Vực cảng biển đồng thời phát triển nhanh Vận tải hành 
khách công cộng và hạn chể số lượng phương tiện giao thông cơ giới cá nhân thì 
tình trạng ùn tắc sẽ Vẫn diễn ra Và ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt tạí khu 
Vực Cảng Cát Lái.
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Với tốc độ tăng sản lượng hàng hóa Và lưu lượng phương tiện Vận Chuyển 
nhanh như t1`ên Vượt Xa mức dự báo của Bộ Giao thông Vận tài dẫn đến hệ thống 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của thành phố - đóng Vai trò chủ đạo trong 
hoạt động lưu thông hàng hóa, không theo kịp sự phát triển của các Cảng biển, dẫn 
đến tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, Ô nhiễm môi trường... Đây là 
điểm nghẽn trong phát triển kinh tế của thành phổ Hồ Chí Minh mặc dù trong 
những năln qua thành phố đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây hệ thống các 
đường trục Và đưòng nhánh kết nối giữa các khu Vực câng biển như: Huỳnh Tấn 
Phát, Liên cảng A5, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Hữu Thọ, Mai Chí Thọ, Đồng 
Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh... hiện thành phố phải áp dụng giới hạn khung giờ 
cho các loại Xe tải ra Vào thành phố để Vận chuyến hàng hóa, tuy nhiên việc ùn 
tắc giao thông Vẫn Xảy ra thường Xuyên; vào giờ cao điểm khi Xe ra Vào cảng lẩy 
hàng, có thời đíểln ùn tắc từ 2-4 tiếng và kéo dài nhiều kln. D0 đó, cần thiết phải 
đầu tư Xây dựng mới các tuyển đường, lnở rộng Và nâng Cấp, bảo tri Các tuyển 
đường hiện hữu để đảm bào 1ưu thông Vận chuyến hàng hóa góp phần tăng sức 
cạnh tranh cho hệ thống cụm cảng thành phổ Hồ Chí Minh cũng như đồng hành 
với Sự phát triển của thành phổ. 

3.4. Nhu Cầu đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khu Vuc Cảng biển thành phố 
(Phụ Zụq 5.` Danh Ì77ỤC các dụ' án trọng điêm kêt nót' hạ tâng gíao thông khu \7Ll'C 
cảng bíên) 

Để đảm báo khả nặng kết nổi giao thông khu Vực cảng biễn thành phổ Hồ 
Chí Minh, phải ưu tiên đâu tư Các công trình giao thông: 

- Khu cảng Cát Lái-Phú Hữu: đầu tư mở rộng đường Nguyễn Thị Định theo 
đúng lộ giới quy hoạch 601n; khép kín đường Vành đai 2 từ cầu Phú Hữu đến nút 
giao Gò Dưa, mở rộng đường Vành đai 2 hiện hữu (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu 
Phú Hữu) lên 8 làn Xe; Nâng Cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn tù' 
đường 990 đến Vành đai 2) theo đúng lộ giới 30111; Đầu tư đường D7 (đoạn tù' 
đường 990 đến Vành đai 2); Xây dụ'ng hoàn chính nút giao thông Mỹ Thúy theo 
đúng quy hoạch; đẩy nhanh tiển độ mờ rộng đường Đồng Văn Cổng. bên cạnh đó, 
phôi hợp với Bộ Giao thông vận tải để mở rộng đưòng cao tốc thành phổ Hồ Chí 
Minh - Long Thành -Dầu Giây (kế cả đường Song hành) và đường Vành Đai 3 

(đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch) để đáln báo việc kết nối Vùng Và kết nối với Sân 
bay Long Thành. 

- Khu cảng S,ài Gòn: đầu tư Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, mở~ rộng đường 
Lưu Trọng Lư đê kêt hội khu Vực cảng Tân Thuận với đường Nguyên Văn Linh, 
mờ rộng đưòng Nguyên Văn Linh đoạn từ nút giao thông khu A đên đường Huỳnh 
Tân Phát. 

- Khu cảng Nhà Bè: nghiên Cưu bổ Sung tuyếlì đường Ven Sông để kết nối 
giưa Các cáng\ dọc Sông Sọài Rạp, đông thời nghiên cứu mở rộng đường Huỳnh 
Tân Phát Và đâu tư các tuyên đường 1<êt nôi` từ đường Huỳnh Tân Phát Sang đường 
Ngưyên Hữu Thọ như đường Phạm Hữu Lâu, đường Nguyễn Bình, đường Hoàng 
Quôc Việt và đâu tư Xây dụng cầu Phú Xuân 2B. 

- Khu cảng Hiệp Phước: đầu tư lnở rộng trục Bắc - Naln (đường Nguyễn 
Hữu Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Khu Công nghiệp Hiệp Phước)
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theo cịúng quy hoạch; đầu tư Xây dựng hoàn chính nút gíao Nguyễn Văn Lính - 
Nguyên Hữu Thọ. 

Ngoài ra, cần thúc đẩy phát triễn kết Cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội 
địa để kết nối đường thủy nộí địa với Các cảng biễn, khai thác tổi đa tiềm năng to 
lớn của đường thủy nội địa nhầm góp phần chia Sẻ, giảm bớt áp ìực giao thông 
đường bộ. 

I 
Như Vậy, nếu có nguồn kỉnh phí để tiếp tục tập trung đầu tu' cho hạ tầng kết 

nôi khu Vực cáng sẽ làm giảm tình trạng ùn tăc gíao thông, giảm tai nạn giao 
thông, tăng Vận tôc khai thác của các phương tiện dẫn đên tăng Sô quay Vòng của 
xe tải Và Xe container của doanh nghiệp lên. 

III. Đề xuất quy định mú-c thu, chế độ thu, nộp, quản lý và Sủ' dụng phí 
1. Căn clì' pháp lý 
- Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
- Luật Bỉên giớị quốc gia ngày 17 tlìáng 6 năm 2003, tại khoản 7 Điều 4 

quy định: 
C ậ'a khẩu là nơi thực hiện việc xuất cảnhì nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩụ, 

nhập khậu và qua Ặạỉ bíên giới quôc gia bao gônt cứa khâu đường bộ, cú'a khậu 
đuờng Săt, củ'a khâu đu'ờng thuỷ nội địa, cú'a khâu đu'ờrZg hàng kái và cửa khâu 
đường hàng không. 

- Bộ Luật Hàng háì ngày 25 tháng l 1 năln 2015; 
Khoản 8 Đíềtl 4 quy định: 
"8. Vùng đất cáng là vùng đất đượq giới bạn để xây dụng cầu cảng, klĩo, 

bãi, nhà xưởng, trụ Sở, cơ SỚ dịch vụ, tlĩông giao thông, thông tin liên lạc, điện, 
nước, các công trình phụ trợ khác và lặp đặt trang tl'lỉêt bị. " 

Khoản 1, khoản 2 Điều 73 quy định: 
"I. Qảng biến lặ klơu yực bao gồm vùlng đất Cảng và vĩĩfng nước Cảng, ậược 

xây dụng kêt câu hạ Tâng, lặp đặt trang thiểt bị cho tàu thuyên đẻn,1 rời đê bôc dỡ' 
hàng hôg, đón trả hành khách và thụ'c hỉện`dịclj vụ khác. Cảng bíên có một hoặc 
nhiều bên cảng. Bên cảng có một hoặc nhiều câu cáHg.... 

2. Kết cấu hạ tầng cảng biến bao gồm cầu ycảng, vùng nước trước cầu cảng, 
kho, bãi, nhà xu'Ớng, trụ Sở, cơ SỚ dịch vụ, hệ thông gíao thặng, thông tin liên lạc, 
điện, rZu'Ó'c và các công trình phụ trợ khác được xây dựng, lâp đặt cô định tại vùng 
đât cảng và vùng nước trước câu cảng. " 

- Nglìị địnll số 120/2016/NĐ-CP ngày 2,3 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chỉ tiêt và hướng dân thì hành một sô điêu của luật phí và lệ phí; 

- ThôngNtư gổ 85/2019/TT-BTC ngày 29 ̀ tháng ịl năm 2019 củạ Bộ Tài 
chính hướng dân Vệ phí Và lệ phí thuộc thâln quyên quyêt định của Hội đông nhân 
dân tính, thành phô thuộc trung uong, tại khoản 2 Điêu 2 quy định:
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^'2. Phl' Sủ' dụng công trìrịlĩ kết Cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, liệp íqh 
công cộng trong khu vực của khâu (bao gôm.” khu vụ'c cửa khâu bíên giới đât liên 
và khu vực cú'a khâu cáng biên). " 

2. Tên gọi và thẩm quyền bạn hành phí: 
- Tên gọi: Phí Sủ' dụng công trinh kết cấn hạ tầng, công trình dịch vụ tiện 

ích Công Cộng trong khu Vực cửa khâu cáng biên trên địa bản thành phô Hô Clìi 
Minh. 

- Thẩm quyền ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Đối tu`ợng nộp phí 

4 

- Tổ Chức, cá nhân kinh doanh hàn`g hóa nhập khẩu, xuất khẩu qua các Cửa 
khâu cáng biên trêlì địa bàn thành phô Hô Chí Minh 

4} 

- Tổ Chú'C, cả nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập-tái Xuất,, hàng Chnyền 
khâu, hàng gứi kho ngoại qL1an, hàng quá Cảnh Sủ' dụng gông trình kêt cân hạ`tâng, 
Công trình dịch Vụ tiện ích Công Cộng khu Vụ'c cửa khâLl Cáng thành phô Hô Chí 
Minh. 

- Tổ Chức, cá nhận kinh doạlìh hàng hóa gửi kho ngoại quan mở tở khai tại 
Hải quạn ngoài Củ'a khâu tại các tinh, thành phô khác nhưng làln thủ tục chuyện 
của khâu và thụ'c hiện niêm phong hái quan tại Các Chi Cục Hải quan Củ'a klìâtl 
thuộc Cục Hải quan thành phô Hô Chí Minh. 

4. Mức thu phí 
4.1. Nguyên tắc Xây dựng mức thu 
- Mức thu phi xây dựng trên nguyên tắc phù hợp khả năng đóng góp Cúa 

ngu'Ời nộp, thuận lợi cho người thu phí Và người nộp phi; 
- Mú`C thu phí Xây dựng phù hợp việc Sử dụng kết cẩu hạ tầng cũng như 

việc đóng góp các khoản phi, thuê cho ngân Sách; 

Ị 

- Tạo nguồn thu cho ngân Sách thành phố để tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ 
thông hạ tâng giao thông; duy tu bậc dưõng công trình hạ tâng kỹthuật, công trình 
dịch Vụ khu VLTC của khâu cảng biên 

- Đối Với_hàng nội ộịa Sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch Vụ t`iện ích 
khu VL__rc Cửa lỉhâu Cảng biên, sẽ được nghiên cú'u Xây dựng mức thu khi điêu kiện 
kinh tê Xã hội phù hợp. 

4.2.PhưƠng pháp Xây dụng mức thu phí 
,- Xậy dựng lnức phí theo container đổi Với hàng đóng trong container và 

theo tân đôi Với hàng lỏng, hàng rời 
- Sú' dụng phu'ơng pháp so Sánh với mức thu phí của Cửa khẩu cảng biển 

Hải Phòng, Quáng Ninh. 
- Chọn ra mức phi áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh. 
4.3. Mfl'c thu phí 
- Biểu mức thu phí của Hải Phòng z



Số 
TT Hàng hóa Đ0'll Vị tính Mức phí 

Hàng tạrn nhập tái Xuất,qhàng “gửi kho ngoại quan, hàng Chuyển khẩu (trừ 
I trường họp hàng Chuyên khâu quy định tại Khoản 2 Điêu 89 Thông 

tư sô 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năín 2015 của Bộ Tài chính) 
1 Container 20ft hàng khô đồng/cont 2.200.000 

2 Container 40ft hàng khô đồng/cont 4.400.000 

3 Container 20ft hàng lạnh đồng/cont 2.300.000 

4 Container 40ft hàng lạnh đồng/cont 4.800.000 

5 Hàng lỏng, hàng 1-ời dồng/tấn 50.000 
Hàng quá cảnh, hàng Chuyển khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 89 Thông tư 

II 
Sổ 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chírlhz 

1 Container 20ft đồng/cont 500.000 

2 Container 40ft đồng/cont 1.000.000 

3 ĨẵỆĩẵĨỊỄđỆỆỆỄỆẵặĨhư“g đồnẵ/tấn 5°=°°° 

4 Hàng.rỜi (không đóng trong đồng/tấn 2ợ000 container) 

III Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa Xuất khẩu 
1 Container 20ft đồng/cont 250.000 

2 Container 40ft đồng/cont 500.000 

3 Hàng lỏng, hàng rời đồng/tấn 16.000 

a) Ưu điểm: 
+ Kiễln tra hàng hóa đã đóng phí ra Vào cáng thông qua nhận diện Sổ lượng 

Container 

b) Nhược điểln 
+ Không thuận lợi cho Công tác kiểm tra đối chiểu Sổ thu giữa các CƠ quan 

quvận lý do trên tờ khai hàng hóa xuât nhập khâu không có tiêu chỉ container (chi 
thê hiện kliôi lượng). 

+ Nhiều niức phí Với đơn Vị tính khác nhau 
- Biểu p111' của tỉnh Quáng Ninh: Thu phí tlìeo đầu phương tiện Vận tải giao 

nhậli hàng 1`a vào cảng và thu theo nhóin hàng tạm nhập tái Xuất, chuyển khẩu, 
hàng quá Cảnh, hàng qua kho ngoại quan theo container Và theo tấn tùy mặt hàng. 
Cụ thể: Hàng hóa Xuất nhập khẩu thu theo phu'Ơng tiện ra vào cáng nhận hàng; 
hàng hoá tạln nhập tái Xuất, chuyển khẩu, quá cảnh, ngoại quan thu theo mặt hàng 
(đơn Vị là đồng/tấn hoặc đồng/In3 hoặc đồng/Cont 20”, 40' hoặc đồng/phu`Ơng 
tiện), SỞ Giao thông Vận tải Sử dụng một phẩn biểu phí thu theo phương tiện Vận 
tải, loại hàng hóa quy đổi ra tẩn để So Sánh:
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Á 

Ệị Hàng hóa Đơn vị tính Mức phí (đ) 
I Hàng hóa Xuất nhập khẩu 
1 Xe ô tô có trọng tải dưới 5 T đồng/ 1uọ1 phương tiện 200.000 

2 ẵỉoịtô 
“Ó trọng tải từ 5 tân đê” đồng/ 1uợt phương tiện 300.000 

Xe ô tô có trọng tải từ 10T đến A .^ 
3 <20T, container 20, đong/ luợt phương tlẹn 400.000 

Xe ô tô có trọng tải từ 20T trở A .A 
4 

1ên3 container 40, 
đong/ 1uọT phương tlẹn 500.000 

II 
Hàng tạm nhập 'fái Xuất, chuyễn khẩu, gửi lcho ngoại quan, Hàng quá cảnh, 
hàng chuyên khâu 

1 Hàng Vận chuyển trên Xe tải <5T đồng/ phương tiện 1.000.000 

2 ỗịuyên trên Xe tải từ đồng/ phương tiện 1.500.000 

Hàng vận chuyễn trên Xe tải từ A IA 
3 10T đến IST đong/ phương tlẹn 2.000.000 

Hàng Vận chuyển trên Xe tải từ A IA 4 
trên IST đến 20T đong/ phương tlẹn 2.500.000 

Hàng Vận chuyển trên Xe tái trên A .^ 
5 20T đong/ phương tlẹn 3.000.000 

` A ` , A đồng/cont 20” 2.000.000 
6 Hang đong lạnh, hang tlnh luyẹn Ă đong/cont 40° 4.000.000 

7 Cao Su nguyên liệu, hạt nhựa đồng/tấn 1 15.000 

a) U`u điểm: 
+ Kiểm tra hàng hóa đã đóng phí ra vào Cáng thông qua nhận diện phương 

tiện chuyên Chở ra Vào hoặc mặt hàng theo quy định 
b) Nhược đíểln 
+ Không thuận lợi cho công tặc kiểm trạ đổí chiểu Số thu giữa Các cơ quan 

qụận lý do Ềrên tờ khai hàng hóa xuât nhập khâu không CÓ tiêu Chí Contaĩnel' (Chí 
thê hiện khôi 1u'Ợng) hoặc phu'ơr1g tiện Chuyên Chở 

+ Nhiều 1T1ứC phí với đơn Vị tính Vả nhiều mặt lìàng khác nhau khó kỈ1ẵH 
cho khâu tính phí 

- Biểu mức thu phí đề nghị cho thành phổ Hồ Cl1í Mình 
Trên cơ SỞ mức thu Và ưu nhược ệíểm của biểu thu phí Cưa Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Sở Gíao thông Vận tải đê Xuâtlmức thu của thành phô Hô Chí Mính 
cũng tương ửng mức thu phí của thành phô Hái Phòng, không phân biệt Chủng 
loại hảng, cụ thê:
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, , Mức phí 
A . Mưc phi A A S0 ` , Đơn VỊ q ,. đe xuat 

TT Hang hoa 
tính cằlẵòĩĩal cho 

Ế TP.HCM 
1 

Hàng tạm nhập tái xuât, gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển 
khâu. 
- Container 20ft hàng khô đồng/Cont 2.200.000 2.200.000 
- Container 40ft hàng khô đồng/Cont 4.400.000 4.400.000 
“ Hang long” hàng 1"Ờí không đóng đổng/tấn 50.000 50.000 trong Container 

2 Hàng hóa Xuất nhập khẩu 
2.1 Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP .HCM 

- Container 20ft hàng khô đồng/cont 2.200.000 2.200.000 
- Container 40ft hàng khô đồng/Cont 4.400.000 4.400.000 
- Hàng lóng, hàng rời không đóng 
trong container đông/tân 50.000 50.000 

2.2 Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuấtkhẩu mở tở khai tại TP.HCM 
Container 20ft đồng/Cont 250.000 250.000 
Container 40ft đồng/cont 500.000 500.000 
Hàng lỏng, hàng rời không đóng 

. đồng/tấn 16.000 16.000 trong container 

(Đính kèm Phụ lục 7 .' Danh mục loại hình thu phí) 
Ưu điểm của biểu phi: 

- Thuận lợi cho công tác kiểm tra giáln Sát của Công ty quản lý Cảng 
- Mú'c phí báln Sát việc Sủ' dụng Và tac (ịộng đến kết cấu hạ tầng Và việc 

đóng góp khoản thuê, dịch Vụ cho thành phô Hô Chí Minh 
- Chủ hàng hóa đóng phí cùng với thuế Xuất nhập khẩu qua Cổng thanh toán 

điện tử Hải quan theo phương thức 24/7 Vừa tiện ích thuận lợi, không tôn thời 
gian, Chi phí đi lại. 

Hạn Chế : Công tác đổi Chiểu giữa CƠ quan thu phi Và Hải quan sẽ khó khăn 
do t1`ên tờ khai hải quan không có tiêu Chí container yà phải Sau 24h rnới có thê 
đối chiểu, do phải được Tổng cục hải quan cung câp sô liệu container đê đôi chiêu 

4.4. Dự kiến số thu: 
Theo thống kê số liệu, tổng lượng hàng hóa đóng trong container qua khu 

Vực gáng biên TP.HCM năm 2019 khoảng 5.383.936 TEU (không bao gậm Vận 
Chuyên nội địa), t1`0ng đó Tân Cáng Cát Lái là 5.239.996 TEU (97% khôi lượng 
hàng Container của cả thành phô), trong đó Container 20 feet: 1.720.731; container 
40 feet: 1.762.166; trong đó` 7,5% là container rông, CƠ gẩu hàng Xuất nhập khẩu 
lnở tờ khai tại thành phô Hô Chí Minh là 80%, hàng xuât nhạp khau mơ tơ khai

~
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hải quan ngoài thành phổ Hồ Chí Minh, hàng tạm pnhập tái Xuất, gửi kho ngoại 
quan, hàng quá cánh, hàng chuyên khẩu, hàng chuyên cứa khâu là 20% 

a.Sổ lượng container 20 Í`t qua cảng của thành phố: 

(1.720.731 + 53.218) X 92,5% Z 1.640.902 cont 
a1.Sổ thu phí của Container 20ft hàng xuất nhập khẩu mở tờ khai hải quan 

tại thành phô Hô Chí Minh: 1.640.902 x 80% x 250.000 đ = 328.180.4O0.000 đ 

a2.Sổ thu phí ̀ của Container 20ft hàng Xuất nhập khẩu mở tở khai hải quan 
ngoài thành phô Hô ọhí Minh, hàng tạlĩr nhập tái Xuât, gửi kho ngoại quan, hàng 
quá cảnh, hàng Chuyên khâu, hàng chuyên của khâu: 

1.640.902 X 20% X 2.200.000 đ = 721 .996.800.000 đ 

b.Sổ lượng containerr 40 ft qua cảng thành phố: 

(1.762.166 + 54.500) X 92,5% = 1.680.416 cont 
bl. số thu phí của Container 40ft hàng Xuất nhập khẩu mở tờ khai hái quan 

tại thành phô Hồ Chí Minh: 1.680.416 x 80% x 500.000 đ = 672.166.400.000 đ 

b2.Số thu phi của Container 40ft hàng Xuất nhập khẩu &nở tờ khai hái quan 
ngoài thành phô Hô ọhí Minh, hàng tạrn nhập tái Xuât, gửi kho ngoại quan, hàng 
quá cảnh, hàng chuyên khâu, hàng Chuyên Cửa khâu: 

1.680.416 X 20% X 4.400.000 đ = 1.478.766.000.000 đ 

Cộng Sổ thu dự kiến (a1+a2+b1+b2): 3.20`1 . 109.600.000 đ (Ba ngàn hai tI`ă1n 
lẻ một tỷ một trăm lẻ chín triệu Sáu trăln ngàn đông) 

5.Trưò`ng hợp miễn thu phí: 

, 
Miễn thu phí đối Vội hàng hóa nhập khậu phục Vụ trực tiếp cho an ninh, 

quộc phòng; hàng hóa Xuât khâu, nhập khâu đê phục Vụ đáin báo an Sinh Xã hội, 
khăc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 

hỷ dc đề Xuất: Các hàng hóa thuộc diện lniễn thuế Xuất nhập khẩu đều gừ 
dụng kệt câu hạ tâng, công trình dịch Vụ, tiện ích công cộng khu Vực cửa khâu 
Cảng biên, tuy nhiên chỉ đê Xuât iniên thu phí cho 2 trường hợp quy định tại Điêu 
20 và Điêu 28 của Nghị địnhysô 134/,201`6/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 nămI201l6 
củạ Chính, phủ quy định chỉ tiêt lnột Sô điêu và biện pháp thi hành Luật thuê Xuật 
khậu, thuê nhập khâu, Cụ thê là hàng hóa phục Vụ trực tiêp cho an ninh, quôc 
phòng Và hàng hóa phục Vụ đảln bảo an Sinh Xã hội, l(hăc phục hậu quả thiên tai, 
thảln họa, dịch bệnh. 

6. Đánh giá tác động khi thu phí 
6.1. Tác động dịch chuyển hàng hóa 

I 
Khi thụ`c hiện thu phí, Sổ thu này dùng đễ đậu tư Và bảo trì trụ'C tiếp cho Các 

tuyên đưìrng kêt nôi cảng tạo điêu kiện giậm ùn tăc giao thông, rút ngăn thời gian 
Vạn chuyên, kéo theo chi phí logistics thâp, góp phân quan trọng vào việc thuận 
lợi hóa_thưƠng mậi, tạo giá trị gia tăng VàInâng cao năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa Xuât nhập líhâu trên địa bản thành phô.
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- Ệhi hạ tầng cảng biễn được quy định trong Luật phí lệ phí, trường hợp 
thành phô Hồ Chí Minh ban hành có khá năng kéo theo các các địa phương Bình 
Dương, Long An, Đông Nai nhận thấy lợi ích từ việc thu phí của thành phổ Vả 
cũng tiển hành Xây du'ng thu, từ đó việc ánh hưởng môi trường cạnh tranh của 
cảng biển thành phổ với cảng biểlì Các tinh lân Cận không đáng kể. 

- Mức thu phi Sử dụng Công trình kết cấu hạ tầng Càng biển đối với hàng 
hóa Xuất nhập khẩu thấp hơn nhiều So Với lnức thu phí hàng Chuyển khẩu Sẽ dẫn 
đển việc dịch chuyễn hàng hóa chuyển khẩu được làln thủ tục hải quan tại các địa 
phương lân cận nhu` Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Đồng 
Nại. . .Về làm thủ tục hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng thu thuế 
XNK cho thành phổ 

Đồng thời, Cảng biển thành phổ Hồ Chí Minh là khu Vực Cảng biển trọng 
tậm của Cụln cảng biến Sổ 05. Bên Cạnh lượng hàng hóa Xuất nhập khẩu được Vận 
Chuyển tới cảng bằng đường bộ thì cũng có một lượng lớn (khoảng 85%) container 
hàng Xuất nhập tàu tại khu Vực Cái Mép - Thị Vải được trung Chuyển Với Các 
cảng biển/cửa khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai bằng 
đu'ờng thủy nội địa (trong đó, trên 70% trung chuyển về thành phố Hồ Chí Minh). 
Do đó, với việc áp dụng thu phí đối với tất cả các đổi tượng hàng hóa Xuất nhập 
khẩu có Sử dụng hạ tầng cảng biễn của thành phố Hồ Chí Minh (bao gồln cả hàng 
hóa chuyễn cảng, chuyển cứa khẩu Với các khu Vực khác) thì khã năng chuyển 
dịch hàng hóa xuất nhập khẩu từ cảng biễn thành phố Hồ Chí Minh về các 
cảng biển khu vực khác là rất thấp. 

Hiện nay, tập quán đa số doanh nghiệp Việt Nam giao nhận hàng hóa Xuất 
nhập khẩu theo phương án nhận/giao hàng tại cảng biển Việt Nam. Theo đó chi 
phi Vận tái đổi Với hàng hóa Xuất nhập khẩu bao gồm các chi phí tại Cảng thanh 
toán cho hãng tàu (phí Xếp dỡ, phí Chứng từ. . .), phí nâng hạ container tại cảng, 
depot và phí Vận Chuyển hàng hóa về kho. Vớí mức thu như dự kiển thì chi phí Sử 
dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển chỉ chiếm nhỏ hơn 4% chi phí Vận tải 
của 01 container Xuất nhập khẩu. Nếu tính cả các chi phí khác đổi với hàng hóa 
như chi phi cước tàu, Iưu kho, bốc Xếp quản lý hàng hóa, ...thì chi phí Sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng cảng biển chiếm tỷ lệ không đáng kễ (phụ lục 8 .' Báng 
tính cllỉplzl' Sau khi thu phlỹ. 

Đối tượng thu phí là chủ hàng Xuất nhập khẩu, phương pháp thu phí Sủ' 
dụng công nghệ Và không áp dụng đóng phí bằng tiền mặt. Trong thời gian đầu 
triển khai, do phát Sinh chi phí nên sẽ có phản ửng của các chủ hàng, Vì Vậy cần 
làm tốt công tác tuyên truyền đến khách hàng, các hiệp hội bên cạnh các giải pháp 
quyết liệt, đề nghị các cơ Sở kinh doanh kho bãi cảng cùng phổi họp, đồng hành. 
Ngoài ra quá trình triển khai sẽ kết họp giữa tuyên truyền, nhắc nhở, không cứng 
nhắc về chế tại trong Xử lý để tránh tinh trạng ùn tắc Cảng, cầu cáng dẫn tới ảnh 
hưởng các chủ hàng, doanh nghiệp cảng Và hãng tàu, tạo sự an tâm trong kinh 
doanh khai thác theo tập quán Iàln hàng thông thường của Các bên liên quan. 

Với nguồn thu bổ Sung cho ngân sách thành phố để chi trực tiếp vào việc 
hoàn thiện kết Cấu hạ tầng Cảng biển sẽ góp phần quan trọng Vào Việc giảln tình 
trạng ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian Vận chuyển hàng hóa, quá đó tăng hiệu
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quả khai thác và quay Vòng Xe đổi VỚỈICẺC phương tiện Vận chuyển Và gián tiếp 
giám chi phí Vận tải, chi phí logistics đôi Với Các chủ hàng là đôi tượng thu phi. 

6.2. Đánh giá tác động Xã hội 
Tình trạng ùn tắc giao thông sẽ đu`ợc giảm dần góp phần tiết kiệm chi phí 

Xã hội do ùn,tăC giao thông, giảm thời gian đi lại. Bên cạnh đó, việc giảm được 
Vân nạn ùn tăc giao thông sẽ góp phân giảm thiêu ô nhiêtn môi trường, Xây dụng 
hình ảnh thành phô Văn lninh, hiện đại, phát triên đô thị bên Vững. 

6.3. Tác động về mặt kinh tế 
Tiết kiệm chi phí chung của Xã hội Về thời gian, nhiên liệu, ô nhiễm môi 

trường do giảm được ùn tăc giao thông. 

V 
Giảm Chi phi bảo dưỡng, dny tu hệ thổngqđưềìfng ,bộ đô ̀thị do bị quá tái, 

xuông câp nhanh đê dành nguôn Vôn cho phát triện kêt Câu hạ tâng giao thông. 

Giám số Vụ tai nạn giao thông trên địa bản các thành phổ, tiết kiệm chi phí 
cho Xã hội. 

7. Đơn Vị được giao thu phí 
- Giao đơn Vị sụ' nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tái tổ chức quản lý 

thu phí là Cảng Vụ đường thủy nội địa là đơn Vị có chức rlăng thu phi của SỞ 
- Cục Hải Quan thành phổ hỗ trợ kiểm tra, giám sát việc nộp phi 
9. Mô hình và quy trình của hệ thống thu phí: 

, 
Hình thức thanh toán: Không đùng tiền mặt, thanh toán chuyển khoàn qua 

hệ thông 24/7 của Hải quan thành phô. 
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QUY TRÌNH THU PHÍ KẾT CẤU BẠ TẢNG c.ÀNG BIỂN 
Dũaukồễịtúẽp bì; Hilollan Cummnĩm: mủ :iginmng 

xv Lwv 
ĩìiung thum 

B1: Doanh nghiệp trên cơ sở tờ khai Hải quan đã khai thực hiện khai báo 
nộp phí Với cơ quan thu phí 

I ` 
B2: CƠ quan thu phí Căn cứ vào khaí báo của doanh nghiệp, trả thông báo 

Sô tiên phí phải nộp 
B3: Doarlh nghiệp nộp phí vào Ngân hàng qua hệ thống 24/7 của cơ quan 

Hái quan 
B4: Ngân hàng kiểln tra thông báo phí của cơ quan thu phí Và chuyển tiền 

vào tài khoản kho bạc của C0' quan thu phí 
B5: Ngân hàng gửi thông báo đã Chuyển tiền tới cơ quan thu phi 
B6: Cơ quan thu phí kiếm tra trạng thái nhận tiền tại kho bạc và phát hành 

biên lai thu phí 

B7: Doanh nghiệp in biên lai thu phí kèm hồ sơ để đưa hàng ra khỏi cảng 
B8: CƠ quan Cảng kiểin tra tình trạng nộp phí, trạng thái đủ điều kiện qua 

khu vực giám Sát hải quan đê cho hàng ra khói cảng 
B9: CƠ quan hải quan chuyển thông tin về Số liệu container để đối Soát 
B10: Cơ quan thu phí thực hiện đối Soát (tự động Và thủ công) trên cơ Sở 

dữ liệu nhận được từ hải quan. 
9. Quản lý và sứ dụng phí 
9.1. Về số thu được để lại phục Vụ cho công tác thu phí :
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- Thành phố Hải Phòng tỷ lệ trích để lại phục vụ Công/ tác thu phí tổi đa 
10%, tỷ lệ Cụ thê cho các đơn Vị do Uy ban nhân dân thành phô Hải Phòng quyêt 
định. 

- Tỉnh Quảng Ninh: 
+ Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái: 9% 
+ Cửa khẩu bắc Phong Sinh: 10% 
+ Củ-a khẩu Hoàniì Mô z 10% 

D0 chưa hình thành bộ lnáy thu phí cũng như chưa dự kiển được Chi phí 
phát Sinh, tuy nhiên do sản lượng hàng hóa qua cáng thành phổ Hồ Chí Minh cạo 
gần 2 lằn S0 với Hải Phòng, nên đề Xuất tỷ lệ trích để lại tổi đa 5%, giao Úy bạn 
nhân dân thành phố quyết định tỷ lệ Cụ thể cho tù'ng đơn Vị có liên quan. Việc 
quán lý, Sử dụng tiền phí được trích để lại phục Vụ Công tác thu phí bảo đảm đúng 
quy định của Luật phí Và lệ phí Và các Văn bản hướng dẫn CÓ liên quan. 

9.2. Về số thu nộp Vào ngân Sách thành phổ 
Toàn bộ số thu phí kết cấu hạ tầng Sau khi trư chi phí phục Vụ Công tác thtl 

phí được nộp vào ngân ̀ sách Thành phô,lgiao SỞ T`ài chính quận lý và bô t1`í Sử 
dưng oó Inục tiêu cho đâu tư và bảo trì kêt câu hạ tâng Cảng biên theo danh inục 
đê Xuật của Sở Giao thông Vận tái hàng năm được Uy ban nhân dân thành phô và 
Hội đông nhân dân thành phô thông qua. 

9.3. Chứng tù' thu phí: Cơ quan thu phí phải Sủ' dụng biên lại thu phi theo 
quy định. 

10. Tổ chú'c thực hiện 
10.1. Sở Giao thông vận tải, Cảng Vụ đường thủy nội địa chủ trì phổi hợp 

Cục Hái quan Thảnh phô, SỞ Tài Chinh, Cục Thuê thành phô và Các CƠ quan có 
liên quan Xây dụ`ng: 

- Quy chể phối hợp để thực hiện t11u phí đảm hảo thuận lợi cho Việc kệ khai, 
nộp phí Cưa các tôl ChÚ'C và Cá nhân, hướng dân triên khai việc thu phí, kiêm tra 
đôi soát đê hạn chê gian lận, thât thoát trong thu phí. 

- Quy định nguyên tắc Xử iý giái quyết những Vẩn đề có thể phát Sinh khi 
thu phí (nộp thiêu, nộp thừa, không nộp, thời gian nộp, Xủ' lý Vi phạm. . .) 

10.2. Xù' lý Vi phạm: Các trường họp Vi phạm tùy theo tính chất, Inức độ Vi 
phạm mà Xú' phạt theo quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 

nạm 2013 và Nghị định SÔ 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 Vê Xú` lý 
V1 phạin hành chính trong lĩnh Vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 

11. Thời gian thực hiện tllu phí 
Trường hợp được Hội đồng nhân dân thành phổ thông qua trong kỳ họp 

tháng 12/2020, thời gian thực hiện thu phí như Sau: 

pr 

Giai đoạn 1: Từ 01 tháng 05 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021 
tô Chức thu phí tại Cảng Cát Lái. Trong thời gian này sẽ đánh giá, rút kinh nghiệni
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và hoàn thiện công tác thu phí tại cảng Cát Lái để triễn khaí cho các cảng Còn lại 
trên địa bàn thành phô 

Giai đoạn 2 Z Tù' 01ytháng 06 năm 2021 tổ chức thu phí cho toàn bộ các 
Cảng trên địa bàn thành phô 

Lý do đề Xuất thu phí từ ngày 01 tháng 05 năm 2020 2 Sau khi được Hội 
đồng nhân dân thành phổ thông qua, thì cần thiết có thời gian bố trí dự toán chỉ 
ngân sách để thực híện công tác thuê tư Vấn, lựa Chọn nhà thầu cung cấp lnáy lnóc 
thiểt bị, phần lnềln, nhà thầu cung cấp dịch Vụ đường truyền, dữ liệu. . .Ngoài ra, 
Vỉệc triễn khai ngoài thực tể cần thiết phải có giai đoạn hoàn thíệlì trước khi mở 
rộng triển khai C110 toàn bộ các bển Cảng. 

Trên đây là Đề án thu phí Sử dụng Côpg trình kệt cấu hạ tầng, công trình 
dịfzh Vụ, tiện ích công cộng khu Vực cửa khâu cảng biên trên địa bàn thành phô 
Hô Chí Minh, SỞ Giao thông Vận tải kính trình. 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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lục 2 
Thống kê sản lư áng TP.Hồ Chí Mính từ năm 2017-2019 

Chỉ tiêu 2017 2018 2019 
I. Tâu thuyền Lưọ*t 124.508 115.712 113.636 
Tổng GT GT 257.247.201 273. I 77,659 298.668.917 
Tổng DWT DWT 392.141.160 414.174.513 450.383.890 

a. Tàu Việt Nam LƯỌỈ I 12.328 l03.223 101.161 

Tổng GT GT 51.867.145 56.406.227 65.905.918 

Tổlìg DWT DWT 130.032.784 ì38.280.263 15 I .272.8]2 

Trong đó: Tàu Nộỉ›XNK Lưọĩ 2.963 2.600 1.736 

Tôlìg GT GT 9.539.429 9.172.198 8.409.064 

Tổlìg DWT DWT 15.781.201 16.765.394 15.633.259 

b. Tàu l1Ll'Ớc ngoài Lu'Ợt 12. l 80 12.489 12.475 

Tôllg GT GT 205.380.056 216.771.432 232.762.999 

Tổng DWT DWT 262.108.376 275.894.250 299.ìl1.078 

*Tàu nu'ởc llgoài Vậlì tải nội địa Lu`ọT 698 559 570 
11. Hàng hóa & hành khách 
a) Hàng thông qua cảng Tấn 150.975.463 160.602.362 170.676.962 

Teu 5.956.810 6.313.417 6.592.905 

Chia ra: Tấlì/XK 30.262.317 33.467.895 36.308,660 

Tẩlì/NK 47.240.174 54.615.704 61.929.908 

Tẳlì/ND 73.472.972 72.5 l 8.727 72.438.394 

Teu/XK 2.264.770 2.413.074 2.3 87.357 

Teu/NK 2.514.788 2.813.768 3.010.766 

Teu/ND 1.177.252 1.086.555 l .l94.782 

l . Hàng Colìtaỉlìer Tấn 101.906.974 105.841.575 107.120.344 

Teu 5.956.810 6.313.417 6.586.957 

Clìia ra: Tấn/XK 27.553.396 30.036.988 32.607.940 

Tẩn/NK 3 ì .958.944 36.464.357 38.869.307 

Tấlì/ND 42.394.634 39.340.194 35.643.097 

Tell/XK 2.264.770 2.413.074 2.387.357 

Teu/NK 2.514.788 2.813.768 3.008.851 

TeufND 1.177.252 1.086.555 1.190.749 

2. Hàng lỏlìg Tấu 12.143.645 12.863.711 12.405.264 

Chia ra: Tấn/XK 79.077 256.643 109.600 

Tấl1fNK 5.689.527 5.701.975 5.4I8,ó38 

TấlìfND 6.375.041 6.905.093 6.877.026 

3. Hàlìg klìô Tẫn 36.924.844 41.897.076 51.151.354 

Chia ra: Tẩn/XK 2.629.844 3.174.264 3.591.120 

Tấl1lNK 9.591.703 12.449.372 17.641.963 

ĨấIìỈND 24.703.297 26.273.440 29.9 I 8.27] 
* Hàlìg qLlá càlìh trên tàll Tấlì 21.472.200 20.343.139 19.818.080 
* Hàng quá cảlìlì Xêp dỡ Tân I 1.344 43.665 

b) Hành khách qua cảng Người 150.188 61.911 46.896 / 
(Nguôn .' Cảng vụ hàng hái TP.HCA/I)



Quy 
Khu bến căng Cát Lái (sông Đồng Nai) 

ị" ỆĨH Caflg TâÍ 
cang fát 

` 
Dài 7.8061n, rộng 48 m 

. cang Xang dau Sa] GOH Quân 2 lm, rộng m 
` Maĩ Chí Thọ Dài 4.653, rông 21 nn 

3. Bền cáng Xi măng Sao Maĩ Đồng~Vãn Cống Dài 6_g01m7Irộng 21 ln 
4. Bên Cảng Cát Lái Nguyên Thị Đình Dài 1.6001n, rộn 7 ln 

, 
% , A g, 

5. Bêlì cảng Xi mãng Hà Tiên 1 
V0 CỀI C°n8 Đã lưu, thông 1 Sô đoạn, 

6. Bển cảng Sàí Gòn shipyard (Bến Nẵuyên Puy Trính hoẫn tăt 50 kĨn' rộng hình 

cáng trang trí Nhà máy Sửa chữa Quận 9 vanh đal~2 
, 

quan 3 5 (cfjn 14 km 
đóng tàu Sài Gòn) Đường dân cao tôc. Chưa khep kìn) 

7. Bển Cảng Colìtainer Quốc tế SP- 
ITC 

Khu bến cảng trên sông Sài Gòn 
1. Bến cảng Sài Gòn 
2. Bển câng Tân Thuận Đông 
3. Bển cảng nhà Ináy đóng, Sửa 

chữa đóng tàu Ba Son 
4. Bến Cảng Tân Cảng 
5. Bến cảng Container Quốc tế Việt H ` h TẢ Ph' 

Naln (VICT) 
Ĩyn 

. 

an at Dài 6.352 ln, rộng 14 m 
V 

L1encangA5 D`.2357 Ấ 16 
6. Bên cảng ELF gas Sài Gòn Quận 7 Nguyễn văn Quỳ ỆỀ 

' ms rẳng m 
A q A , `. - Dal 2.550 rn, rọng 7-101n 

7. Ben Cang Ben Nghe Bul Van Ba .. A 

8 BẢ 1 1 Lưu Trong Lư Da12.500 ln, rọng 6,5 ln 
. en Cang rau qua . 

9. Bến Cáng Bông Sen 
10. Bển cảng Biển Đông 
1 1. Bến cáng Tân Thuận 2 

12. Bểlì cảng Công nghiệp tàu thủy 
Sài Gòn 

Khu bến cảng Nhà Bè (Sông Nhà Bè) 
1" 

ỄỄH 
°ả“g tông kho Xăng dâu Nhà Huỳnh Tấn Phát Dài 8.000 m, rộng 14 m 

2 BÁ , D; th ^tNh` B` GÒÔMÔỈ Dài 1.200 m, rộng71n 
' au ực Vạ a e Nhà Bè Đào ịrí Dài 3.200 ln, rộng 7 rn 

A, q , ` ` Ấ Nguyên Bình Dài 3.400m, rộng 8 m 
3” Be” “ang đ°“ẵ ta” Va °°“g Nguyễn Lương Bằng Dài 2.352 m, rộng 24 m 

nghiệp hàng hải Sài Gòn 
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I ,lc 4: 
' ./ các tuyến đường kết nối cảng biên thành phố 

số liêu TNGT từ năm 2016 đến 2020 
Sổ liêu TNGTnãm Sổ liêu TNGT năm 2020 

_ 
I 

Sổ liêu TNGT trăm 2016 Số liêu TNG Tltăm 2017 2018 Số liêu TNG ĩnăm 2019 (10 tlláng) 

Stt Tê" đưò.ng số Sẩ,. số Sổ`. .- Sô' Sấ`. x `. Sẩ`. Sổ số
. 

Số vu người liglfm Số vụ người itgfm So Itgưàf ngưỉm Số vụ So nẵưư' llglfm Số vu người nglfừl 
1 

cllểt 
bị chết bị vụ cltểt 

bị cilet bị 
i 

cllết 
bị 

III ương tlt ư0'rl g tl! ươn g tllươllg tll ươltg 

Khu vụ'c Cát Lái - Phú Hữu 
1 NƠuyễn Thị Định 2 3 3 0 4 4 0 5 4 2 9 7 0 5 4 2 

2 Đồng Văn Cổnơ 2 2 I I 6 6 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 

3 Võ Chí Công 2+ 9 5 4 0 9 9 3 7 8 3 3 3 0 4 4 0 

4 Nguyễn Duy Trình 9 4 3 2 8 8 3 4 4 0 8 8 0 0 0 0 

5 Mai Chí Thọ 2 ì2 9 4 16 11 6 9 8 1 9 6 0 2 l 0 

Khu vụ'c cảng Hiệp Phước 
I Huỳnh Tấn Phát 7 6 6 2 9 9 0 7 7 0 6 6 0 3 2 3 

2 Nguyễn Tất Thảnh 4 5 5 1 I 1 0 l 1 0 0 0 0 4 2 2 

3 Lưu Trọng Lư 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 l 0 0 0 

4 Nguyễn Văn Linh 7 10 6 4 8 7 1 8 6 3 8 5 5 5 4 2 

5 Nguyễn Thị Thập 7 2 1 3 6 6 2 0 0 0 1 0 I 0 0 0 

6 Nguyễn Hữu Thọ 
Ĩịìễa 2 3 0 4 4 0 2 2 0 I 1 0 4 4 0 

TỔNG CỔNG 52 42 17 71 65 17 43 40 9 49 41 7 29 23 11
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~ 

ẠỒẠ x.II.C_,l pl 
<: 6 " 

Ế sờ lễ 

ư Guo ĨHỒH S 
luc 5: 

, Ể VANT`.v g . . . Danh mục cac d. tfọng _\ et nol hạ tang giao thong khu Vực cang blen 
Lô Ế '““ ""` 

Pha vi NA. d g 
Nhu cầu Vốn (tỷ đồng) 

eo .A m , ol url , 

› .,. CII ' 
. A .' , STT Dự a" 

hỆ2ếh 
H'ẹ“ trạ“g dẳĩu q“y đa" 

"'1,'I'ầ-.Ỉ'u'ĩ'L'r'° Ngân sách Tp. HCM Vốn khác (TW, PPP...) Ghí chủ 

(,,',) Tíêr_x Ưu Ưu Tiên U'u U'u 
quyêt tiên 1 tiên 2 quyết tiên 1 tiên 2 

l. Khu Vực càng Cát Lái _ 

31.346 5.972 0 27.057 94! 0 

Ả Ă v A M . A 

1 ẵĩẫạẫĩhl M'“h 
' Lũng 140 4 làn xe 12,0 8 làn xe thgorẵĩẵ 10.174 BỆÊTVT 

Y hoạch 
au tư Ặ 

Bộ GTVT Ẹ 
Vành đai 3: Đoạn Tân Vạn - Nhơn Chưa Xây ` .. , đầu tư "` 

2 Trạch 
75 dựng 34,3 06-08 lan xe XD mơl J.103 8.058 NSTP Ệ

G 
GPMB 

` là 
3 Vành daì 2 

3.1 SỆỆHLỆẸUÔC lộ 1 - Đường Nguyên 60 Clầỉịễây 513 (O8 
+)(Ie0) 

làn XD mới 9.240 

3Ả2 ỆỆỆP 
Câu Phú Hữu - Nút giao Bình 67 Clầtịẵẫây 3,6 (08 +Xle0) làn XD mới 9_047 

. D 

3_3 1:1/Pầrlgfẩậìẹìễẫình 
Thái - dường Phạln 67 Cẵỉìĩây 234 (O8 ẹxleo) làn XD mới 51569 

. D 

3.4 Đoạn Cầu Phú Mỹ - nút giao Mỹ Thùy 67 6 làn xe 2.3 
MỞ rộ'Ĩg 1ê“ĩ NâĨ`g Ĩâp” 1.219 8-10 lan xe mơ rọng 

3 5 
Đoạn cầu Mỹ Thủy - Đường Nguyễn 67 6 Iàn xe 2 0 Mở rộng lên: Nâng cấp, 

1 018 
` Duy Trinh ' 8-10 làn xe mở rộng ' 

3 6 Đoạn Nguyễn Duy Trinh - cầu Phú 67 6 làn Xe 2 5 Mờ rộng lên: Nâng Cấp, 
1 272 

' Hữu ' 8-10 làn Xe mở rộng ' 

IML
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Lộ ` , . 

giới 
_ R_ 

Nhu câu vôn (tỷ đông) 
"'°° 

.A Chiều Phì-“"ĩ về Nọ' d““Ế” 
. , 

STT Dụ' ả“ Q"Y H'ẹ“ "“='“g dài q“y m0 đa" h'“ẵ' thưc Ngân sácll Tp. HCM vốn khác (TW, PPP...) Gh' chu 
hoach tư đau tư

_ 

(ối) 
Tiên Ưu U I.l Tỉêr_l Ưu Ưu 
quyết tiên I tiên 2 quyêt tiên 1 liên 2 

Nâng câp, 

4 60 ^ễ“ỉồộíầẫ'Í2ĩ Ệấễẵắưìềẳ útgíao ỹ ủy ênpà a al - 

quy hoạch 
- _ ` 

Nâng cấp, I. Đường Nguyên Duy›TrInh (Đoạn tư 30 2 1. 1 6 no 00 mở rônơ đủ 832 Đang ap 
5 đường Vành đai 2 đên KCN Phú Hữu) a" Xe ' J ” 

lô -giãi 
DAĐT 

MỞ rộng đườnẵ Đồ"ẵ Vă",Cố.“ẵ 
` 

M` ^ 
lên Nân cấp Đano thi 

6 (đoạn t\`I câu Giông Ong Tô đên câu 60 6 làn xe 2,8 Ế mởậộng 37 Cônễ 
Mỹ Thùy) 

` A n Xây dựng ”/" 
Xã dun đườn son hành cao tốc Chưa xãy 2`la“ XẾ ° to mới 2 đường Ệ 7 TPầcMệLT_Gẵ 

Ế 20 dưng 4,5 va 03 lan xe Song hành 2 1.869 S q
_ 

" h° ỈTỢP ben "› 0 T 10 
. _ . 

X” d_ . Đang .RN TAI 
8 Xây dựng câu Cát Lál 6 lan xe 4,8 arynớẵrng 06 lan xe 8.825 BCNCỆ _ 

.. , _ Y 
Xậy dựng Ề 
hâm chui 

X N' ` 

. . cho Xe từ 
9 Xây dựng nút giao An Phú 3 tang đổằị 0,8 Glai đoạ" l Long Thành l-001 

Đ . 1 

vê hâln Thù 
Thiêm 

ẫút ễí“° ẫãy ỆỆẾ Đã thì công 
_ Ă N 't Ơ' ác mức oàn lện ,. - . 

10 Nút gíao Mỹ Thủy hoản Chinh 3 tang khắc liên tụông 03 nút gíao theo 1.J72 
xẵgẵngllal 

tâng quy hoạch ' 

X“ d đ ` D7 (nk đưònơ 
Chiều dài 

ay Ễrng .ương 
Ã ` 

_° 
, Chưa Xây l,55kIn; Xây dựnv . 

ll Nguyênọĩhị gu đen đương V0 Chi 30 dưng chiều rộng mới 
b 394 

Công), uận ` 

301,1 Z
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Lộ . . . 

giới 
_ A. 

Nhu câll vôn (tỷ đông) 
theu Chiều Phạm V12 Nọl dunlg, 

_ I 

STT Dự ả" 
hẵzấh 

Hiệ" 'rạ“g dài q“Y đâ" hìẳẫutrịrc Ngân sách Tp. HCM Vốn khác (TW, PPP...) Gh' ch" 

(lẩì) 
'l`iêI_l Ưu U`u Ĩiêụ Ưu U'u 

quyêt tiên l tiên 2 quyêt tiên 1 tiên 2 

. ,. / ~ q Ch ^ X” d. 
12 Đường L1ên càng Cát Lal ứ Phu Hưu JO dằễay 30,00 arynớ`i'“g 941,0 

II. Khu vực câng Hiệp Phước - Nhà Bè 17.420 2-308 0 

. L _ : _ MỞ rộng t1`I 
1 

Tĩục đ“Ế“ẵ 'ẵac '.ĨÌlam' Ng“ye“ Va" 60 4 làn xe 7,5 O4 lên (8-10) MỞ rộng 7.013 
Linh - Cau Ba Chiem 1` an X8 

` 
, 

_ A ` 
Mở rộnũ tĩr 

2 T""ẳÊ đ“°“g Bã” ."^Nam' ,Ca“ Ba 60 4 làn xe 6,7 04 lên (8Ĩl0) Mở rộng 5.107 
Chiem - KCN Hlẹp Phươc làn xe 

` . Ch ^ 
` 

X” d 
3 Câu Thù Thiêm 4 dằĩay 2,2 06 lan xe arynớ`i'“ẵ 5.300 

. ` , X” d 
4 Câu Phú Xuân 2B 02 lan xe 0,5 32m aẵlớfng 944,0 

. Đ ` 

Đâu tư nút Xây dựng 
ang thi 

Nút gíao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Nút giao gíao hoàn hoàn thiện 
I 364 0 5 Hữu Thọ đông mức chính theo nút giao theo 

' ” 

quy hoạch. quy hoạch 

TỐNG CỘNG 97 48.766 8.280 0 27.057 941 0



Danh mục các dự án lloàn thành giai đoạn 2016 - 2020

~ 

số w ` 
Tổ“g 1(l2c()ẵì1Il6 Khởi °ô“g” Tình hình 

TT Tell dự an Địa đlem Quy mo Chu đau tư - 20_20) tl-llìẵẵĩl thực hiện 
(tỷ đông) 

TỐNG CỘNG 9.245 7.085 

KHU VỰC CANG CAT LAI 7.633 5.473 
Cầu V1rọ“t nút giao: Dài 316,3m, _ ` 

thẵẩhhãẩzg 

Xây dụng nút giao thôlìg Mỹ ^ HẾT rỄ.traI tư Vãnh đai để Cat Ban QLDA ĐTXD mục cẩu 
I . Quan 2 Lai. Dal 405m rong 9m Ham , 2016-2021 ` 

Thùy (giai đoạn 1) ' 

Clìui dưới đưòĩẵg Nguyễễ Thi cac CTGT 1.998 838 VưỌ"t, hâm 

Qịnh:Dàì 85m; rộng 7m; 
câu Kỳ Hà 3: Dài 74m, rộng I7ln. 

Sửa chữa, nâng cấp mở rộng R . , .. A _ 
Ban QLDA ĐTXD 

2 đường số 1 

Quạrl Thu Đưc Dal 576,9m, rọng 26m, Các CTGT 35 35 2016-2017 

Cải tạo, lìâng câp, hoàll thiện `. . A - ` 

3 mật đ“ờ“g t“yế“ Và“h đai phí” Quân 2 Quân 9 DLĨI Ềặôưịẵtẩỉrĩằlẵgxe Ba" QLDA ĐTXD 2016-2018 
Đông (Ịừ nút giao thộng Mỹ ~ ' " 

ẵ2ytJánh các CTGT 250 250 
Thủy đên cầu Rạch Chiên) 
Nâng Cấp, ITIỞ rộng đưòng Lê 

4 Văn Việt (đoạn từ Lã Xuân Oai Quận 9 Dài 4,6km, rộllg 30m BÍT 
QLDA ỄTỀD 2013-2018 

đến ngã ba Mỹ Thàllh) 'u Vực quạ" 366 366 

5 
Nâ“ẵ Cắp' mở 'ộ“g đưmg Quân Thủ Đức Dài 2 02km rông 20xn ẵĩ (xl3tẸc13«Ị1Ĩ1âfẵTT)IỆlt'J3 2015-2018 
Trườlìg Tlìọ ` ' ` ' ' 

Đức' 406 406 

Xây dựng đường nối từ đường Côn . 

1 . ` . `. A g ty CP Xl 6 
Ệôắuịẵẵẵằấgễũẵễĩũ 

Khu Quạn 9 Dal l,4km, rọng 10,5m Măng Hà Tiên 461 461 2015-2020 
D D .



Đã lìoàn 
thành phần 
đường chính 

V 

. Từ cầu Sài Gòn đến Nút giao 
` Ĩẫ 

““' ẵ'Ế° 

Mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quộc Bình Thái: dài 6krn; rộng 1_ 53,5m. Công`ty CP đâu tư t'Ẹ)“gtl'1Ẻ'°l1° 

lộ l (đoạn từ ngã ba trạm 2 đên Quận 9, Thù Đức - Từ Nút gíao Bình Thái đên Nút hạ tâng kỹthuật 2008-2021 Cqng ° '“ 
,( 

y . ^ - -. `. 
_ 

^ \ Á 3.822 2.822 Đại hoc Quoc 
nut giao Tan Vạn) giao Trạm 2 Cu. dai 9,7km, rọng thanh pho G. h. 

l1315m_ laì. anẵt l 

cũng hoan 
thiệnhđưòĩig 
Song ànlì và 
đoạn QL] 

Xây dựng Cầu Bà Cua - Nhánh ~ ` 

gễẳẵăẩgtrên 
đường Vâlìh đai phia Quận 2 Dài 326,82m, rộng I9,25m. Ba“ẵỄỄệẵẸXD 296 296 2016-2019 

IGIU VỰC CANG HIẸP PHƯƠC 1_611 1.611 
Nâng câp mặt Lịường, xây dựng 
Vỉa Ị1è và hệ thộng thoát nước - Dài 2,2 km. 
tuyên điỉờng nôi từ nút, giao À ` . 

- Rộng: 25,5mV 
` 

Ban QLDA ĐTXD Đã hoàn 
thông câu Bà Chiêm đên Khu H“yẹ“ N'“a Be - Câu trên tuyên: câu Sa Sạp dài các CTGT 238 238 2016`2018 thành 
Công nghiệp Hiệp Phước, giai 60m. 
đoạn l 

Xây dựng tuyển ậường nối từ 
nlịt giao thông câu Bà Chiêm H . Nh. B` D.. 2 2k ^ 20 Ban QLDA ĐTXD Đã hoàn 
đên Khu công nghiệp Hiệp “yẹn a E a' ” m” rọ“g m các CTGT 412 4I2 2014“2019 

thàiih 

Phước (giai đoạn 2) 

Nâng cấp đuờng Huỳnh Tấn ậ ` 

Phát (đoạn từ Trân Xuân Soạn Quận 7 Dài 6,5km, rộng l4m B”” XD 
499 499 2018-20I9 ĐtĩỆẵỆ“ 

đến cầll Phú Xuân) 

"*

1:
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Công ty TNHH đầu Xây dựng đường D3 kết nổi vào H Ạ Nh\ B\ Dài 3,4km, rộng 35ln. Xây dựng , .g A h. Đã hoàn 
cảng Sài Gòn - Hiệp Phước “yẹ“ a C mới 02 câu Ệgẵĩồiễtegôắề 

t Ị 293 293 2016“20I 8 thành 

Xây dựng cầu Mương Lớn 1, `. 
_ 

\' 
_ 

Công ty Cổ phần _ . 

Rạch Rộp 1 - Khu công nghiệp Huyện Nhà Bè Mấ ỄỆLÍỈOT RnỆôdĩ'lẾIỆĩ”ẫm' Khu công nghiệp 
1 69 I 69 2015-2017 ĐĩỀ°Ê“ 

Hiệp Phước (Giai đoạn 2) Ế' ' - q Y a " Hiệp Phước t a“

W/



I. Nhập khẩu 
STT Tên Sử dụng 

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khâu hàng hóa để 
Nhập kinh doanh tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuân theo quy định 
tiêu dùng (hàng 
hóa iàln thú tục 
tại Chi cục hải 
quan cửa khẩu) 

tại Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Danh lnục hàng hóa 
phải Iàln thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; hàng hóa là nguyên 
liệu đầu Vào cho hoạt động sản Xuất hoặc hàng nhập khẩu đầu 
tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế do doanh nghiệp lựa chọlì làm thủ 
tục tại cửa khẩu nhập; 

Nhập lcinh doanh 
sản Xuât (hàng 
hóa làm thủ tục 

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để 
tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh 
doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản Xuất (trử GC, 
SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng 2 tại Chí CPC Hải nhậ khẩu đầu tư miễn thuê, đâu tư nộp thuế làln thủ tục tại ChiP quan khac Chì cuc Hài quan khác Chi cuc Hải quan cửa khẩu nhâp' doalìh cụcHảiquanCửa ' 

IR .. . ^ . 

' 

` , ` 
.“ ,Ấ 

Z nghiệp nọi địa nhạp klnh doanh hang hoa tư khu phl thue quan, khau) DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ. 
Ờ 

Sự dụng trong truong hợp hàng Xuât khâu bị trả lại gôm_trả lại 
Nhập khậu hàng đê Sửa chữa, tái chê, tiêu thụ nội đia, tiêu hủy hoặc tai xuât Sang 

3 Xuât khâu bị trà nước thử ba của các 1_oại hình )ỄUâÌ hình doanh,r Xuât Sàli phâm 
lại gia công, Xuât sản phâm sản Xuât Xuât khâu. Xuât sản phâm của 

DNCX. 
Nhập kinh doanh Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có qvôn đâu tư nước 

4 
của doanh ngoai (bao gôrn DNCX) thực hiện nhập khâu hàng hóa theo 
nghiệp đâu tư quyên nhập khâu đê bản trực tiêp tại Việt Nam (không qua sản 
nước ngoài xuât). 

5 
Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, Vật tư từ nước 

.' 
, `. ngoài đê sản Xuât, gia công hàng Xuât khâu của DNCX. 

tư nươc ngoai
1 

Nhập tạo tài sản Sử dụng trong trường hợp nhập khâu tạo tài sản Cô định của 
6 cô định của DNCX (bao gôm cả nhập từ Htrởc ngoài, tt`r nội địa hoặc tù' 

DNCX D]VCXkl7ác). 
q ` Ấ A , 1.^ đ^ . ^ 

Nhập pgilyên Ệhrotilhịẵnễoẵẵắnưẵdìẫchncjgjoễlliiầglfliẳỉãĩễtiì Tẵỉyfhnưcxĩầênehẵậi 
liệuđêglacông . Ạ , A A , . 1 

" ' Al ,' `- 
7 Ạ gia Cong co the nhạp theo chl định Cua thương nhan nươc ngoal cho thương nhan hoăc tư cung ứng từ nguồn nhâp khẩu; Sử dung cả trong trường “ước “g°à' hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX. 

' ` '^ h“ khÂ ^ I' ^
. 

NhậP“ễ“Yĩê“ 
, ĨẫtĨầ“ẫètrẵaĨ1gỆí`ẵĨrằẫẵễĩỄẵỄỆĨ1ẵằhễẵễuềêìplịeẫ “vỆẾỈẵeÉó`ĨẨẻ 

8 liệu Sán Xuât Xuât .Ạ Ã ` . A - 
' 

ĩ 
' 

. : 
; nhạp khau tư khu phl thue quan, DNCX hoạc nhạp tại cho theo khau t . 1 . , `. 

chl định cua thương nhan nươc ngoai 
Nhập nguyên . ` A A 'Ã A đ ` kh 

9 liệu vào kho bảo Sư dụng trong trương hợp nhap ngpyen llẹu, Vạt tư ưa Vao o 

thuế 
bảo thuế để sản Xuât hàng Xuât khâu. 

,LL/
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Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập lại sản Nhập sản phẩm g . A .A Ấ A , ợ_ _ A 

10 thuê gia công Ớ pham ẵau kỈ11`đưa nguyen llẹu, Vật tư thue nươc ngoai qgla cong 
nước ngoài (bao gom trượng hợp doanh nghiẹp nọl địa nhạn lại San phâm 

thue DNCX gia công) 
11 Ẹ ẵẵẵẵhhĩịg Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa 

.ITI . ` . A ,. Ấ 

nhập tái xuất theo loại hlnh klnh doanh tạln nhạp tai Xuat 

Sử dụng trong trường hợp: 
- Doanh nghiệp thuê mượn lnáy móc, thiết bị, phượng tiệlì tlìì 

Tạln nhập lnáy công, khuôn Inẫu từqnưởc ngoài hoặc từ các khu phi thuế quan 
12 móc, thiêt bị đưa vào Việt Naln đê sản xuât, thi Công công trình, thực hiện dự 

phục Vụ dự án CÓ án, thử nghiệm; 
thời hạn - Tạln nhập tái xuất để báo hành, sửa chữa; 

- Tạm nhập tàu biển, máy bay nước ngoài để Sửa Chữa, bảo 
dưỡng tại Việt Nam. 
Sử dụng trong trường hợp: 
- Nhập khẩu máy Inóc thiểt bị do bên thuê gia công cung cấp 
phục Vụ hợp đồng gia Công; máy móc từ hợp đồng khác chuyển 

Taln nhâp miễn Sang; 
. .: V `

. 

13 thùế 
` - Ìạln nhập hang hóa Inlen thuê gôlnz hàng thain dự`hộ1 trợ, 

triên lãln, giới thiệu sản phâxnị lnáy lnóc dụng cụ nghê nghiệp 
phục Vụ hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học và phát triển 
Sán phẩln, thi đấu thể thao, biểu diễn Văn hóa, biễu diễn Văn 
nghệ, khám chữa bệnh. 

Ã . Sử dụng tron các trường hợp tạln nhập kệ, giá, thùng, lọ 
14 Tạnì nhạp khac theo phương ẵện chứa hàng hóa theo phương thức quay Vòng. 

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã tạln Xuất (Xuât 
theo chể độ tạm) bao gồm trường hợp hàng hóa đã tạm Xuất của 
những cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế; trường 

15 
Tái nhập hàng đã hợp hàng hóa đã,tạm Xuất là dụng cụ, nghề nghiệp, phượng tiện 
tạln xuât làm việc tạm xuât có thời hạn của cơ quan, tô Chức, của người 

Xuất Cảnh; trường hợp hàng hóa đã tạm xuất phương tiện chứa 
hàng hóa theo phượng thức quay Vòng khác (kệ, giá, thùng, 
lọ. . .) 

1 6 Hàng gửi kho Sử dụng trong trường hợp hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại 
ngoại quan quan 
Hàng đưa Vậo 

17 ầẵẵnpẵầẩẫằĩhu Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài 

kinh tế cửa khấu 
Bao gôln hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cả nhân Ở 
Việt Naln gửi cho tổ Chức, cá nhân Ở nước ngoài; hàng hóa của 

Hàng nhập khẩu cợNquan đại .diện ngoại giao, tổ chức qucặc tể, tại Việt Nam Và 
18 khác nhưng ngươl laln vlẹc tạl cac CƠ quan, to chuc nay, hang hoa 

Viện trợ nhân đạo, Viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng 
lnâu không thanh toán; hàng hóa là hành lý Cá nhân của người 
nhập cảnh gửi theo Vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập 

ĐỐ”/ 

''

U
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cảnh Vượt tiêu chuân lniễn thuê (bao gôln hàng hóa mua bán, 
trao đôi của cư dân biên giới vuợt định Inức miên thuê). 

Vận chuyên độc 

phục Vụ dự án có 
thởi hạn 

19 
lập đi nơi khác 

II. Xuất khẩu 
STT Tên Hướng dẫn Sử dụng 

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuât khẩu hàng hóa 
kinh doanh thương lnại đơn thuần ra nước ngoài hoặc Xuất khẩu 

1 Xuất kinh doanh vào khu phi thuế quan, DNCX theo hợp đồng Inua bán Và trường 
hợp thực hiện quyên kinh doanh xuât khâu của doanh nghiệp 
đầu tư nước ngoài (bao gồln cả quyền kinh doanh của DNCX). 

Xuất Sau khi đã Sử dụngÁtrong trườnẵ hợp doanh nghiệp đa tạrn xuât hàng hóa 
2 z nay quyet định ban, tạng... hang hoa nay Ơ nươc ngoal (khong 

tạln Xuat ,. ^ x ., 
tai nhạp Ve Viẹt Naln). 
Sử dụng trong ttường hợp: 

` I W 

- Hàng nhập khâu của các loại hình phải trả lại (gôm tái xuât đê 
trá lại cho khách hàng nược ngoài; tái Xuất Sang nước thử ba 

A A ` hoặc xuât vào khu hi thuê uan); 
3 Xẳat ẵềaỉẵẫng - Hàng hóa là nguẵên phụ lạệu dư thừa của hợp đồng gia công a n ạp au Xuất trả bên đặt gia Công Ở nước ngoài; 

I I 

- Hàng hóa là máy lĩlóc, thiêt bị của doanh nghiệp chê xuât, lnáy 
móc, thiểt bị được miễn thuế thanh lý theo hìnhthức bán ra nước 
ngoaL 

Xuât khâu sản q ` L Ã n 2 q 

4 phẩm của DNCX Sp dụng trong ttĩương Xuat 
khauàaalịiàpíhlzịltpvẵlểanlẵễũđẵẫ( 

bao 

(ra nước ngoài) gom ca trương Ợp Xua ra nươc ngo 1 

q 

_ _
. 

Á 1 1 Sử dụn tron trườn hợ xuât sản hâm cho đôi tác thuê gia 
Xlẳat sồn phẩm công ỚgI1ưỚC ẵgoài. ẵao ẵồm cả trưẵng hợp xuất sản phẩm tư 

5 Ệảa congrìẵio cung ứng nguyên liệu và trường hợp doanh nghiệp nội địa xuât ưqng 
trả sản phẩm gia công cho DNCX, doanh nghiệp trong khu phi nươc ngoai x thue quan. 

7 V 

Á a 1 Sử dụn tron trườn hợp: Xuât sản phâm được sản xuât từ 
6 Ĩẵẵtẵẩắĩĩẵầ nguyêngliệu nẵập khẩ (bao gộln trường hợp i<uâttA cho thươnẵ 

khẩu nhân Ìrìlước ngoài ,Và được Chi (liịnh giaĩẵìarềẵ tạềhV1Ắẹ)t Nam, Xuat 
sản p âm sản xuât từ nguyên iệu gưi o ao ue . 

Xuât nguyên Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam xuât nguyên 
7 liệu, Vật tư thuê liệu, Vật tư thuê ,nước ngoài gia công., ` I 

gia Công Ở nước Trường hợp xuât khâu máy móc thiệt bị theo dõi băng chê độ 
ngoài tạln G61. 

8 kỉằẳ ẵềẵịầĩịện Sử dụng trong trường hợp khi tai Xuất hàng' kinh doanh .TNĨX 
^ ,, Z đã tạln nhập theo mã G1 1 (bao gôm hoán đôi Xăng dâu tál Xuat). nhạp tai xuat 

Tái xuât ináy Sử dụng trong trường hợp hàng hóa là máy Inóc, thiêt bị đã tạln 
9 

lnóc, thiệt bị nhập theo Inã G12, khi hệt thời hạn thuê, kêt thúc dự án phải tái 
xuât.
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Bển Cảng đóng tàu An Phú 
Bển cảng PVOIL Nhà Bè 
Bển cáng X51 

."ễ7`Ẻ-”:'ầ' 

Bến cảng Lâm Tài Chánh 
(Lataca) 

Bển cảng kho Xăng dầu VK102 
Bến cảng thương mại Vận tải 

Xăng dâu Minh Tân 
10. Bến cáng trường kỹ thuật nghiệp 

Vụ Hàng Giang II 
11. Bển câng Xăng đầu Thanh Lễ 

Nguyễn Thị Thập Dài 2.742 m, rộng 14111 

Khu bến cảng Hiệp Phưó`c (sông Soài Rạp) 
1. Bển cảng điện Hiệp Phước 
2. Bến cáng Xi mãng Chinfon Hải 

Phòng 
Bến cảng Xi măng Holcim Hiệp 
Phước 
Bến cảng xi lnăng Nghi Sơn 
Bến cáng xi măng Fico 
Bến cảng xi Inăng Thăng Long 
Bển Cảng chuyên dùng Calofic 

°°."F*`Ẻ”':'ằ 

Bến cảng Container Trung tâln 
Sài Gòn (SPCT) 

9. Bến cảng Sài Gòn Hiệp Phước 
10. Bển Cảng tân cáng Hiệp Phước 
1 1.Bển Cảng Vĩnh Tường 
12.Bến cảng nhà máy Xi măng Hạ 

Long 

Nhà Bè 
Nguyễn Hữu Thọ 
Nguyễn Bình 
Phan Văn Bảy 

Dài 13.724 m, rộng 14 m 
Dài 3.400n1, rộng 8 rn 
Dài 1.738 ITI, rộng 14 ni 

\`Ề

25
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10 Tạm Xuất hàng 
hóa 

Sử dụng trong trường hợp tạm xuât hàng hóa ra nước ngoài, vào 
khu PTQ, từ khu PTQ ra nước ngoài theo chể độ tạln. Bao gồm 
cả các trường hợp hàng hóa tạm xuất của những cả nhân được 
nhà nước Việt Nam cho miễn thuế; trường hợp hàng hóa đã tạm 
xuất là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm Việc tạm Xuất có 
thời hạn của CƠ quan, tổ Chức, của người xuất cảnh; trường hợp 
hàng hóa đã tạln Xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương 
thức quay Vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ. . .). 

11 
Hàng đưạ ra khu 
phi thuê quan 

Sử dụng trong trường hợp hàng_hóa Xuất khâu từ khu phi thuê 
quan thuộc khu kinh tê Cửa khâu ra nước ngoài hoặc vào thị 
trường nội địa. 

12 
Xuất khấu hàng 

khác 

Hàng hóa là quà biêu, quà tặng của tô chúc, Cá nhân Ở Việt Nam 
gửi cho tổ Chức, cá nhân Ở nước ngoài; hàng hóa của cơ quan 
đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam Vả những 
người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; hàng hóa Viện trợ 
nhân đạo, Viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng lnẫu không 
thanh toán; hàng hóa là hành lý cá nhân của người Xuất cảnh gửi 
theo vận đơn, hàng hóa mang theo người Xuất cánh Vượt tiêu 
chuẩn miễn thuế; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên 

13 Vận chuyễn độc 
lập nơi khác đên 

giới Vượt định Inức miễn thuế.

WC
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Phụ lục 8: 

Đánh giá chỉ phí vận tải đối vó*i chủ hàng container sau khi thu phí 

Mức thu pllí sử dụng cơ sỡ llạ tầng cảng biễn: 
Colìtaìner 40ft 280.000 đồng/cont 

Container 20ft 250.000 đồng/cont 
Đơn Vị: VNĐ/Container 

Hạng mục Container 20' Container 40' 

Phí Xêp dỡ (THC) 2_620'O00 4.050.000 

Chi plìí thanh Phí °hứ“g từ (D°°) 850.000 850'000 

toán cho Hãng , , ` 

tàu: 
Phl khoa ch1(Seal) 210.000 210.000 

Phí Vệ Sinh container hàng 
nhập 300.000 
hoặc plìí VGM hàng Xuất 300'000 

Phí nâng/bạ container hàng tại 
Chi phí nâng hạ cảng 300.000 500`O00 

Colìtainer Phí nâng/hạ container rỗng tại 
bãi 400.000 600`000 

Phí Chuyên
u 

container kho - Cước vận chuyên đường bộ 2 000 000 2.500.000 
cảng ' ` 

Tổng chỉ phí vận tải 6_680_000 9.010.000 

Phí sủ' dụng hạ tầng cảng biễn 250.000 500.000 

Tổng chỉ phí 6.930.000 9.510.000 

Tỷ lệ pllí sử dụng hạ tầgẵícảng bíên trên tông chỉ 3,610/Í' 5,25.,/0 

M/ 
Ghi Chú: 

Đơn Vị: VNĐ/Container / 
- Các chỉ phí được làm tròn, dựa trên bảng giá của Các Hãng tàu, doanh nghiệp kinh doanh cảng 
- Lấy biểu giá tại Cảng Cát Lái và củạ hãng tàu CMA làln sộ liệu để thống kê đại diện. 7 

- Tùy thtlộc từng hãng tàu Và thởi điêm, các hãng tàu có thê thu thêm các phụ phí khác bô 
Sung.



1-ỊỘI ĐỒNỌ NHÂN DÂN 
THANH PHO HỒ CHÍ MINH 

Số: /2020nxIQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ` do - Hạnh phúc 

NGHỊ QUYẾT 
Về Việc ban hành mức thu phí sủ' dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình 

dịch vụ tiện ích công cộng trong kllu vụ`c củ'a khẩu cảng biễn trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 

HỘI ĐÔNG`NHÂN DÂN TỊIÀNEỊ PHỔ HQ CHÍ MINH KHOA IX, KY HỌP THỰ BAY (KY HỌP BAT THƯỜNG) 
(Từ ngày đên ngày tháng 12 năm 2020) 

Căn Cứ Luật Tổ cl1ú'c chính quyến địa phưong ngày 19 tháng 6 năm 2015,' 
Căn cú' Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

201 5 ,' 

Căn Cú' Luật Phl' và Lệ phí ngày 25 tháng 1] năm 20I5,' 
Căn cứ Nghị đỉnh Sậ 120/2016/Nạ-CP ngày 23 tkálng năm 2016 của 

Chính phú quy định chỉ tiêt và hướng dận thì hành một Sô điêu của Luật Phí và 
lệ phí,` 

Căn cú' Thông tu' số 250/20NI6/YẾT-BTC ngày II tháng ỊI năm`2016 của 
Bộ ÍFLt'Ồ'I7g`Bộ Tài chính hướng dân vê phí và lệ phí thuộc thâm quyên quyêt cĨ`_l`rIÍ”I 
của Hội đông nhân dận tỉnh, thành phô trực thuộc Trung u'Ơĩlg,' 

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày thảng 12 năm 2020 cúa Úy ban 
nhân dân thành phố để án thu phí Sủ' dụng công trình kết cẩu hạ tầng, công trình 
dịch \Iụ tiện ích côlĩg Cộng trong khu Vụ'c cú'a kkậzt cảng biến trên đỉa bàn tI1àl7l7 
phố Hồ Chí Mỉnh,~ Báo Cáo thấm tra số /BC-HĐND ngày tháng 12 năm 
2020 của Ban Kính tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo 
luận của đại biếu Hội đồng nhân dân thành phổ tại kỳ họp thủ- bảy (kỳ họp bất 
tỈ'lu'Ồ'ng). 

QUYẾT NGHỊ: 
` 

Điều 1. Chấp thuận ban hành Inức thu phí Sứ dụng Công trìxịb kết Cẩu bạ 
tâng, Công trình dịChlVụ`tiện ích công Cộgg trong khu vụ`c Cửa khâu cảng biên 
t1`ên địa bàn thành phô I-Iô Chí Minh, Cụ thê: 

1. Đổi tượng và phạln Vì áp dụng: 

a) Đổi tượng nộp phí: 
- Tổ chức, Cá nhân kỉ11h doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu qua các cừa 

khẩu cảng biển trên địa bản thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Mính, ngày tháng 12 năm 2020



V 

- Tồ chú'c, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập-tái xuất, hàng chuyển 
lchấu, hàng gủ'i kho ngoại quan, hàng quá cảnh Sử dụng côlìg trình kết cấu hạ 
tâng, CÔ11g trình dịch Vụ tiện Ích công cộng khu Vực của khấu cảng thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Tổ Chức, Cá nhân kiiĩh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan lnở tờ khai 
tại Hái quan ngoài Cửa khẩu tại Các tinh, thành phổ khác nhưng làln thủ tục 
Chuyến củ'a khẩu và thụ`C hiện niêm phong hải quan tại các Chì cục Hái quan cửa 
khẩu thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Phạm Vi áp dụng: Của khẩu Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh 
2. Mức thu phí: 

_ 
Mức phí đề 

Sô TT Hàng hóa Đơn Vị tính xuât cho 
TP.HCỊ`/I 

1 
Hàng tạln nhập tái Xuât, gửi kho ngoại quan, hàng quá Cảnh, hàng chuyên 
khâu 
Container 20ft hàng khô đồng/Cont 2.200.000 

Container 40ft hàng khô đồng/cont 4.400.000 

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong đồng/tấn 50.000 
Container 

2 Hàng hóa xuất nhập khẩu 
2.1 Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu Inở tở khai ngoài TP.HCM 

-cưụ 

w'

ừ 

Container 20ft hàng khô đồng/cont 2.200.000 

Container 40ft hàng khô đồng/Cont 4.400.000 

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong đồng/tấn SOIOOO 
Container 

2.2 Hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa Xuất khẩu Inở tờ khai tại TP.HCM 
Container 20Í`Ĩ đồng/cont 250.000 

Container 40Í`t đồng/cont 500.000 

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong đồng/tấn 16.000 
container 

3.TrưỜng hợp miễn thu phí: 
Miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục Vụ trực tiếp cho an ninh, 

quốc phòng; hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu để phục Vụ đảm bảo an Sinh Xã hội, 
khắc phục hậu quả thiên tai, thảxn họa, dịch bệnh 

4. Quản lý phí Và Sử dụng nguồn thu: 
a) Đơn Vị được giao nhiệm Vụ thu phí:



- Giao Cáng Vụ đường thủy nội địa - đơn vị Sự nghiệp trực thuộc Sở Giao 
thông Vận tải tô ChÚ'C quán lý Và thu phí 

I- Giao Cục Hái Quan thành phổ, các đơn Vị kinh doanh Cáng phổi hợp hỗ 
trợ kiềm tra, giám Sát việc nộp phi 

b) Hinh thức thanh tọán: Không dùng tiền Inặt, thanh toán qua hệ thống 
24/7 của Hải quan thành phô 

C) Sử dụng nguồn thu: 
- về tỷ lệ t1`íCh để 1ạí số thu phục Vụ cho công tác thu phi z Tỷ lệ trich để 

1ại tôi đa 5%, gíao Uy ban nhâlì dân thành phố quyết định tý lệ cụ thể cho từng 
đơn Vị CÓ liên quan. Việc quản lý, Sử dụng tiền phí được trích để lại phục Vụ 
công tác thu phí bảo đảln đúng quy định cùa Luật phi và lệ phí và các Văn bản 
hLl`ớ11g đẫn có liên quan. 

- Về Sổ thu nộp vào ngân sách thành phổ 
Toàn bộ số thu phí kết Cấu hạ tầng Sau khi trừ chi phí phục Vụ công tác 

thu phi được nộp vào ngân Sách Thành phố để quản lý và bổ trí Sử dụng CÓ mục 
tiêu cho đầu tư và bảo t1"1 kết cẩu hạ tầng Cảng biễn. 

d) Đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Chương II Nghị định Sổ 

120/2016/NĐ-CP ngày 23,tháng 8 năm 2016 của Chính phú quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một Sô điệu của Luật phí và lệ phí và quy định của Các Văn 
bản liên quan. 

đ) Công khaí chế độ thu phí: 
Thực hiện niêln yết công khai tại địa điệln thu Và công khai trên trang 

thông tin điện tử của Các đơn Vị được giao nhiệm Vụ thu phi Vê tên phí, mú'C thu, 
phương thức thu và các Văn bản quy định thu phí. 

5.ThỜi gian thu phí 

a) Giai đoạn 1: Tù- 01 tháng O5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 5 rlălĩl 

2021 tổ chú'C thu phí tại Cảng Cát Lái. Trong thởi gian này Ệẽ đanh giá, rút kinh 
nghiệm và hoàn thiện công tác thu phí tại Cảng Cát Lái đê triên khai cho các 
câng Còn lại trên địa bản thành phổ 

b) Giai đoạn 2 I Tù' 01 tháng 06 năm 202] tổ chức thu phí cho toàn bộ các 
Cảng trên địa bản thành phổ 

Điều 2. Giao Úy ban nhân đân thành phổ: 
1. Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảln bảo công khai, 

lninh bạch và 1<ịp thời. 
5. Trong quá trình thực hiện, cộ vấn đề gì phát Sinh gần điều chính, Ủy 

ban nhân dân thành phô báo cáo Hội động nhân dân thành phô quyêt định.



Ữ 
Điều 3. Thường ỀHIC Hội đồng nhân dân thành phổ, các Ban, Các Tổ đại 

biêu Và ,đại biêu Hội đông nhân dân thành phô giám Sát Chặt chẽ quá trình tổ 
Chức triên khai thực hiện Nghị quyêt này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh khóa 
IX, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thì 
hành từ ngày tháng năm 2021./. 
Nơi nltận: CHU TỊCH 
- Ủy bzllì Thường Vụ Quốc hội; 
- Văn plìủlìg Quốc lìôiị 
- Văn plìởng Chinh phíll 
- Bộ Tài clìỉnlìị Tổng Cuc Uìuế; 
- C\xc Kiểm tra Văn bản - Bộ Tlr plìápị 
- Ban Công [ác dại biểu Quốc hội; 
- Th\rỜI1g \rịrc ĩlìânlì úy; 
- ThƯÙT1gIĩ\YC I-IĐND thànl1 phổ: 
- UBND thả11h plìốỉ Clìủ tich. các Plìó Clìu ticlĩị 
W Ball Tlìườlìg truc Ủy ban MTTQVN thànlì phổ; 
- Đoàn Đai biểu Quổcl1ộìú1ành phố; 
- Dại biểu l'Iội đồng nhân dãn Ilìành plìốị 
- Văn pllòng Thảnh ủ Ị gg . A 
- Văn plìòng UBND lănh phổ: Ng“Yen Th! Lẹ 
- Tlìủ trường các SẸY, ban. ngành thàlìh plìổị 
- Chủ tich HDND. UBND. UBM'FTQ các quản; 
- Trung tâxn Công báo tllànlì plìố; 
- Vã!! plìòng l1ĐND Uìànlì plìố: CVP` PVP` TP; 
- Lưu: VT. (P.”I`l“l-Tú)
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