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BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ QUỐC PHÒNG______

Số: 90/2011/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

THÔNG T Ư
Sửa đổi, bổ sung Thông tư  số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của 

Bộ Quốc phòng h ướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 
14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và 
Thông tư  số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng 
hư ớng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của 
Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính 
phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc 
phòng;

Thực hiện Nghị Quyết số 51/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về đơn giản 
hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của T ư lệnh Bộ đội Biên phòng,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư  số 181/2005/TT-BQP và 

Thông tư  số 05/2010/TT-BQP như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Tiết b, Điểm 2; Điểm 3; Tiết b, Điểm 5 Mục II của 

Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy 
chế cửa khẩu biên giới đất liền

1. Tiết b, Điểm 2, Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Đối với người nước ngoài
b) Đối với công dân n ước thứ 3: Khi nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế 

phải có hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và thị thực, trừ trường 
hợp được miễn thị thực (đối với ng ười Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu không 
có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm 
quyền của n ước ngoài cấp có giá trị xuất, nhập cảnh và mẫu giấy tờ đó đã đư ợc thông 
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báo chính thức cho Việt Nam qua đ ường ngoại giao), kèm theo giấy miễn thị thực do 
cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam nơi nước công dân định cư cấp”.

2. Điểm 3, Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:
“3. Ph ương tiện, hàng hóa xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu 

biên giới thực hiện theo Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 32/2005/NĐ-CP, phải có đầy 
đủ giấy tờ hợp pháp, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật về 
hải quan, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan và điều  ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Đối với hàng hóa buôn bán qua biên giới có đủ điều kiện theo hướng dẫn tại 
Điểm 3, Mục II Thông t ư này và các quy định của Chính phủ về quản lý buôn bán 
hàng hóa qua biên giới với các n ước có chung biên giới đ ược xuất, nhập khẩu qua 
cửa khẩu biên giới, không phân biệt hàng hóa đó là của địa phư ơng khu vực biên 
giới hay của cả n ước.

- Trư ờng hợp đặc biệt theo đề nghị của chính quyền địa ph ương cấp tỉnh hoặc 
Chính phủ n ước láng giềng, Bộ tr ưởng Bộ Công thương thống nhất với Bộ tr ưởng 
Bộ Tài chính cho phép thông quan hàng hóa của n ước thứ ba qua cửa khẩu chính 
hoặc cửa khẩu phụ”.

3. Tiết b, Điểm 5, Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Thủ tục kiểm tra, giám sát chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới.
b) Thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại cửa khẩu biên giới.
 - Đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh phải xuất trình một trong các loại 

giấy tờ sau:
+ Hộ chiếu, giấy thông hành, chứng minh biên giới, giấy chứng nhận;
+ Tờ khai xuất, nhập cảnh (đối với ng ười xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu), trừ các 

cửa khẩu đã bỏ tờ khai xuất, nhập cảnh.
- Đối với ngư ời nước ngoài:
+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và phải có thị thực nhập cảnh 

Việt Nam, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ trư ờng hợp được miễn 
thị thực hoặc vào làm việc, hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu);

+ Giấy thông hành hoặc chứng minh biên giới, giấy chứng nhận;
+ Tờ khai xuất, nhập cảnh (đối với ngư ời xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu), trừ các 

cửa khẩu đã bỏ tờ khai xuất nhập cảnh.
- Đối với ph ương tiện và ng ười điều khiển ph ương tiện xuất, nhập cảnh của Việt 

Nam và nư ớc ngoài phải xuất trình giấy tờ sau:
+ Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, chứng minh biên giới;
+ Giấy phép điều khiển phư ơng tiện;
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+ Giấy đăng ký ph ương tiện;
+ Giấy phép liên vận;
+ Giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hóa (nếu có);
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật ph ương tiện và bảo vệ môi tr ường;
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm phư ơng tiện (nếu có);
+ Giấy chứng nhận kiểm dịch.
- Trách nhiệm của Đồn biên phòng có cửa khẩu:
+ Kiểm tra, kiểm soát, hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và giám sát các 

hoạt động ra vào khu vực cửa khẩu đối với người, phương tiện xuất, nhập cảnh; hàng 
hóa xuất, nhập khẩu trong khu vực cửa khẩu;

+ Đóng dấu kiểm chứng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu;
+ Phối hợp với Hải quan, các lực l ượng khác đấu tranh phòng, chống các loại tội 

phạm, chống buôn lậu và gian lận th ương mại;
+ Cấp thị thực cho ng ười n ước ngoài theo thông báo của Bộ Công an;
+ Hồ sơ xin cấp thị thực tại cửa khẩu gồm:
- Công văn của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đồng ý cho nhận thị 

thực tại cửa khẩu.
- Trường hợp cấp thị thực rời (D) hành khách phải nộp 04 ảnh (cỡ 4cm x 6cm).
- Trình tự cấp thị thực tại cửa khẩu:
+ Đồn Biên phòng tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực tại cửa khẩu;
+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;
+ Cấp thị thực cho người nước ngoài.
- Thời gian cấp thị thực: Ngay sau khi Biên phòng cửa khẩu tiếp nhận đầy đủ hồ 

sơ theo quy định.
- Thu lệ phí cấp thị thực theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
- Chứng nhận tạm trú cho ng ười nư ớc ngoài.
- Địa điểm giám sát biên phòng:
+ Khu vực quá cảnh (đối với cửa khẩu quốc tế);
+ Khu vực kiểm tra, kiểm soát phư ơng tiện, hàng hóa;
+ Khu vực nhà chờ làm thủ tục; 
+ Khu vực làm thủ tục xuất, nhập cảnh của các cơ quan chức năng;
+ Khu vực kho, bãi hàng chờ xuất, nhâp khẩu;
+ Khu cửa hàng kinh doanh miễn thuế;
+ Khu dịch vụ, thư ơng mại;
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+ Khu bãi xe, bến đậu;
+ Khu vực cấm;
+ Khu vực khác thuộc phạm vi khu vực cửa khẩu.
- Đối t ượng kiểm tra, giám sát biên phòng tại khu vực cửa khẩu:
+ Ngư ời Việt Nam, ng ười nư ớc ngoài xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới và 

đến khu vực cửa khẩu đón, tiễn khách hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ, thư ơng 
mại, báo chí, tham quan, du lịch;

+ Ph ương tiện, hàng hóa, hành lý của Việt Nam, n ước ngoài ra vào khu vực cửa 
khẩu, xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới.

- Nhiệm vụ giám sát biên phòng:
+ Duy trì, điều hành, hư ớng dẫn ngư ời, phư ơng tiện, hàng hóa, hành lý và các 

hoạt động khác trong khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật và Quy chế cửa 
khẩu biên giới đất liền;

+ Duy trì an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý người, 
phương tiện, hàng hóa xuất, nhập trái phép qua cửa khẩu biên giới.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 23 và Điều 24 của Thông tư  số 
05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hư ớng dẫn thực hiện 
Nghị định số 50/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an 
ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển

1. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 14. Thủ tục biên phòng đối với tàu khách du lịch
1. Thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định tại Điều 9, Điều 10 

Thông tư này.
2. Khi đón khách du lịch đ  ường biển tại cảng, các công ty du lịch phải nộp cho 

Biên phòng cửa khẩu cảng các giấy tờ sau:
 a) 01 bản chính Chư  ơng trình du lịch cho khách;
 b) 01 bản chính Danh sách duyệt nhân sự của cơ quan Quản lý xuất nhập 

cảnh - Bộ Công an cho phép hành khách nhập cảnh Việt Nam (trừ những khách 
mang hộ chiếu đã có thị thực Việt Nam và những khách mang hộ chiếu thuộc 
diện miễn thị thực nhập, xuất cảnh Việt Nam).

3. Khách du lịch đường biển được cấp thị thực hoặc Giấy phép tham quan du 
lịch theo quy định của pháp luật Việt Nam về xuất, nhập cảnh.

a) Thủ tục cấp thị thực tại cửa khẩu cảng biển
- Cá nhân hoặc đại diện cơ quan chủ quản trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu 

cảng làm thủ tục.
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- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, cấp thị thực trực tiếp tại tàu.
- Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:
+ Giấy giới thiệu hoặc Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản đón tiếp;
+ Công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đồng ý cho nhận thị thực 

tại cửa khẩu;
+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (xuất trình).
- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ 

giấy tờ hợp lệ.
b) Thủ tục cấp Giấy phép tham quan du lịch tại cửa khẩu cảng biển
- Biên phòng cửa khẩu cảng biển cấp Giấy phép tham quan du lịch trực tiếp 

tại tàu.
- Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:
+ Công văn xét duyệt nhân sự của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an;
+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của hành khách (xuất trình).
- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 01 giờ sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp 

nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ.
- Việc thu lệ phí thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí
4. Đối với tàu khách du lịch quốc tế đư  ợc phép chở khách du lịch nội địa giữa 

các cảng trong nư   ớc tr   ước khi tàu thực hiện đón khách tại cảng, ng  ười làm thủ tục 
phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ sau:

 a) Bản sao các giấy phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép đón 
khách du lịch nội địa giữa các cảng trong nư  ớc;

 b) Công ty du lịch phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng Ch ương trình du lịch 
cho khách nội địa và Danh sách hành khách;

 c) Khách du lịch nội địa là người nước ngoài xuống tàu phải xuất trình hộ chiếu 
hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; Người Việt Nam phải xuất trình Giấy chứng 
minh nhân dân hoặc hộ chiếu”.

2. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 23. Giấy tờ xuống tàu, thuyền n ước ngoài
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 50/2008/NĐ-CP. 
2. Giấy phép xuống tàu, thuyền do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp cho ngư   ời 

Việt Nam và ngư   ời nư  ớc ngoài (trừ cán bộ, nhân viên của các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành tại cửa khẩu cảng biển đang thực hiện nhiệm vụ và thuyền viên 
thuộc định biên thuyền bộ và hành khách đi theo tàu, thuyền) để làm việc hoặc tiến 
hành các hoạt động khác trong thời gian tàu, thuyền neo đậu trong khu vực cửa khẩu 
cảng biển. 
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3. Giấy phép xuống tàu, thuyền gồm có:
a) Giấy phép xuống tàu, thuyền cấp cho ngư    ời Việt Nam và ngư  ời n    ước ngoài 

thuộc các cơ quan, doanh nghiệp th ường xuyên xuống các tàu, thuyền nước ngoài 
làm việc, thời hạn không quá 12 tháng (Phụ lục IV kèm theo Thông t ư này).

b) Giấy phép xuống tàu, thuyền cấp cho ngư ời Việt Nam và ng ười n   ước ngoài 
xuống các tàu, thuyền nư   ớc ngoài đang neo đậu tại cửa khẩu cảng để làm việc, thời 
hạn giấy phép xuống tàu, thuyền không quá 03 tháng (Phụ lục V kèm theo Thông t ư 
này).

c) Giấy phép cấp cho ngư  ời Việt Nam và ng ười n  ước ngoài thực hiện các hoạt 
động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch, cung ứng lư   ơng thực, thực 
phẩm, nhiên liệu, hàng hóa và thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến tàu, 
thuyền nước ngoài trong khu vực cửa khẩu cảng biển, Giấy phép có giá trị 01 lần 
(Phụ lục VI kèm theo Thông t ư này).

4. Thủ tục cấp các loại Giấy phép
a) Thủ tục cấp Giấy phép cho người Việt Nam xuống tàu, thuyền nước ngoài.
- Cá nhân hoặc đại diện cơ quan chủ quản trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu 

cảng làm thủ tục.
- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, cấp Giấy phép.
- Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:
+ Giấy giới thiệu hoặc Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản;
+ Giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân hoặc bản danh sách đối với 

tập thể;
+ Lý lịch cá nhân có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ 

quản (đối với Giấy phép xuống tàu, thuyền có giá trị 03 tháng và 12 tháng);
+ 02 ảnh màu (cỡ 2cm x 3cm) đối với Giấy phép có giá trị 12 tháng.
- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ 

giấy tờ hợp lệ.
b) Thủ tục cấp Giấy phép cho người nước ngoài xuống tàu, thuyền nước ngoài.
- Cá nhân hoặc đại diện cơ quan chủ quản trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu 

cảng làm thủ tục;
- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký cấp Giấy phép;
- Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:
+ Giấy giới thiệu hoặc Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản;
+ Hộ chiếu hoặc thẻ đăng ký thường trú (xuất trình);
+ 02 ảnh màu (cỡ 2cm x 3cm) đối với Giấy phép có giá trị 12 tháng.



CÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 14-7-2011 37

- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ 
giấy tờ hợp lệ.

c) Thủ tục cấp Giấy phép cho ngư  ời Việt Nam thực hiện các hoạt động báo chí, 
nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài 
trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

- Cá nhân hoặc đại diện cơ quan chủ quản trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu 
cảng làm thủ tục.

- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, cấp Giấy phép.
- Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:
+ Giấy giới thiệu hoặc Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản.
+ Giấy phép hoạt động tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy chứng 

minh nhân dân (xuất trình).
- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 01 giờ sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp 

nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ.
d) Thủ tục cấp Giấy phép cho ngư  ời n  ước ngoài thực hiện các hoạt động báo 

chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài 
trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

- Cá nhân hoặc đại diện cơ quan chủ quản trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu 
cảng làm thủ tục.

- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, cấp Giấy phép.
- Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:
+ Giấy giới thiệu hoặc Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc Giấy mời, 

đơn đề nghị của thuyền trưởng.
+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (xuất trình).
- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 01 giờ sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp 

nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ.
đ) Thủ tục cấp Giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn 

tàu, thuyền nước ngoài.
- Cá nhân hoặc đại diện cơ quan chủ quản trực tiếp đến Biên phòng cửa khẩu 

cảng làm thủ tục.
- Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đăng ký, cấp Giấy phép.
- Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:
+ Giấy giới thiệu hoặc Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản.
+ Giấy phép hoạt động tương ứng do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy chứng 

minh nhân dân (xuất trình).
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- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ 
giấy tờ hợp lệ.

5. Khi đến làm việc hoặc thực hiện các hoạt động trên, ngư    ời đư ợc cấp giấy phép 
phải xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng và chịu sự kiểm tra, giám sát của Biên 
phòng cửa khẩu cảng. Thuyền tr  ưởng phải chịu trách nhiệm về việc để những ng  ười 
không có trách nhiệm xuống tàu, thuyền.

 6. Việc thu lệ phí các loại giấy phép trên thực hiện theo quy định của pháp luật 
về phí và lệ phí”.

3. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 24. Thuyền viên n  ước ngoài đi bờ
1. Thuyền viên nư ớc ngoài đi bờ thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định 

số 50/2008/NĐ-CP. 
2. Trong thời gian tàu, thuyền neo đậu tại cửa khẩu cảng biển, thuyền viên nước 

ngoài đư ợc phép đi bờ trong phạm vi nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi 
có cửa khẩu cảng biển mà tàu, thuyền neo đậu. Trư ờng hợp đi ra ngoài phạm vi nói 
trên hoặc xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam qua các cửa khẩu khác phải thực hiện 
đúng quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

3. Thời gian đi bờ từ 07 giờ đến 24 giờ trong ngày, nếu đi tham quan, du lịch, cấp 
cứu, chữa bệnh... sẽ đư  ợc gia hạn thời gian theo từng tr  ường hợp cụ thể.

4. Giấy phép đi bờ (Thẻ đi bờ - SHOREPASS - Phụ lục VII kèm theo Thông t ư này) 
do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp cho thuyền viên n ước ngoài làm việc trên các tàu, 
thuyền n ước ngoài; thuyền viên n ước ngoài làm việc trên các tàu, thuyền Việt Nam, có 
giá trị 01 lần trong thời gian tàu, thuyền neo đậu tại cảng. 

5. Việc xin phép đi bờ cho thuyền viên đ  ược ghi tại mục ghi chú của Bản khai 
chung. Trong tr   ường hợp thuyền viên có nhu cầu đi bờ nh ưng ch  ưa đăng ký tại mục 
ghi chú của Bản khai chung, thuyền trư   ởng thông qua đại lý để xin cấp Giấy phép 
đi bờ. 

Thuyền viên nghỉ qua đêm trên bờ phải có đơn xin phép của thuyền trư   ởng và 
đư ợc Biên phòng cửa khẩu cảng cấp giấy phép (Permit).

Thủ tục cấp Giấy phép cho thuyền viên nghỉ qua đêm như sau:
- Cá nhân thuyền viên hoặc đại lý tàu, thuyền đến làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở 

Biên phòng cửa khẩu cảng.
- Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:
+ Đơn xin phép của thuyền trưởng;
+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.
- Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ 

giấy tờ hợp lệ.
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6. Thời hạn cấp giấy phép đi bờ cho thuyền viên nước ngoài là ngay sau khi Biên 
phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

7. Trong thời gian tàu, thuyền neo đậu tại cửa khẩu cảng biển, thuyền viên nước 
ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam bị cấm đi bờ, trư ờng hợp đi bờ có hành 
vi vi phạm bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

8. Việc thu lệ phí giấy phép đi bờ và giấy phép nghỉ qua đêm thực hiện theo quy 
định của pháp luật về phí và lệ phí”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2011.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Phùng Quang Thanh 


