
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /BGTVT-VT 

V/v hỗ trợ doanh nghiệp vận tải 

biển Việt Nam trước tình trạng 

giá nhiên liệu tăng cao   

         Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi:    

 

 

 

- Cục Hàng hải Việt Nam; 

- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; 

- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Các Công ty cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải. 

 

Để góp phần giảm chi phí vận tải, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vận tải 

biển Việt Nam trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, Bộ Giao thông vận tải có 

ý kiến như sau: 

1. Bộ Giao thông vận tải đánh giá cao việc cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng 

hải của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua đã góp phần bảo đảm cho tàu 

thuyền ra, vào, hoạt động tại cảng được an toàn và ghi nhận một số Công ty 

cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải trong năm 2020, 2021 đã có chính sách giảm 

giá dịch vụ đối với tàu, thuyền Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa, nhằm hỗ 

trợ cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam giảm bớt, ứng phó với những 

khó khăn do dịch bệnh COVID-19. 

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam trước tình trạng giá 

nhiên liệu đang cao và có xu hướng tiếp tục tăng, Bộ Giao thông vận tải đề nghị 

các Công ty cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải xem xét áp dụng mức giá dịch 

vụ tối thiểu quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với tàu, thuyền Việt Nam hoạt động trên 

tuyến nội địa (bao gồm cả tàu biển và phương tiện VR-SB). Thời gian áp dụng 

từ tháng 7/2022 đến hết năm 2022. 

2. Giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan đơn vị liên 

quan phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các Công ty cung cấp dịch vụ hoa 

tiêu hàng hải thực hiện việc giảm giá nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, 

kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải những khó khăn, vướng mắc (nếu có)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Đình Thọ; 

- Lưu: VT, VTải. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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