
 

 

THÔNG BÁO 

Về kết quả kiến nghị cho phép xếp hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng 

chuyên chở) cho phép tham gia giao thông đến 10%. 

Kính gửi: - Doanh nghiệp hội viên hiệp hội 

- Doanh nghiệp vận tải  

Vừa qua Hiệp hội nhận được nhiều phản ánh của các doanh nghiệp hội 

viên về việc các đơn vị Cảng biển, các đơn vị bốc xếp không cho phép xếp 

hàng lên phương tiện vượt đến 10% trọng tải (khối lượng hàng hóa chuyên 

chở) cho phép tham gia giao thông ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gây khó khăn cho việc kinh doanh vận tải 

của các doanh nghiệp.  

Ngày 03/01/2015 Hiệp hội đã có Văn bản số 01/HATA-2015 kiến nghị 

với Bộ Giao thông vận tải về việc "Đề nghị cho phép xếp hàng lên phương tiện 

với sai số dưới 10% tải trọng cho phép tham gia giao thông" (có văn bản kiến nghị 

kèm theo). 

Ngày 07/01/2015 Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 128/BGTVT-VT về 

việc "Hướng dẫn thống nhất thực hiện xếp hàng hóa lên ô tô phù hợp theo quy định tại 

Nghị định 107/2014/NĐ-CP" (có văn bản kèm theo). Chỉ đạo đề nghị UBND Tỉnh, 

thành phố và các Bộ ngành có liên quan hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị bốc xếp, xếp 

hàng hóa lên ô tô theo quy định và được phép dao động vượt quá trọng tải trong giới 

hạn không bị xử lý vi phạm cụ thể: 

- Đối với xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng 

hóa (kể cả rơ móoc và sơ mi rơ móoc) được xếp hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng 

chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đến 10%. 
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- Đối với xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ móoc và sơ mi rơ móoc) được xếp 

hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được 

ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đến 20% 

Hiệp hội vận tải hàng hoá đường bộ Hải Phòng thông báo các doanh 

nghiệp vận tải được biết để bố trí phương tiện lấy hàng cho phù hợp. Trong 

quá trình thực hiện có những vướng mắc, khó khăn liên hệ trực tiếp về văn 

phòng hiệp hội theo địa chỉ Email: hiephoivantaihaiphong@gmail.com hoặc 

số điện thoại 0313 262 363 để được hỗ trợ giải quyết. 

Kính mong các doanh nghiệp vận tải quan tâm. 

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP. 

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0313262 363 

 

 

TM BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

Chủ tịch  
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