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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU TÂN CẢNG
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của
Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ
sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng
biển Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu
Tân Cảng;
Thực hiện Văn bản số 1298/CHHVN-VTDVHH ngày 15 tháng 4 năm
2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải đối
với đối tượng là tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa nhằm kịp thời tháo
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch bện Covid-19.
Theo đề nghị của các phòng ban chức năng Công ty TNHH MTV Hoa tiêu
Tân Cảng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Biểu giá dịch vụ hoa tiêu
hàng hải của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2020
và thay thế cho Quyết định số 280/QĐ-HT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Công
ty Hoa tiêu Tân Cảng về việc ban hành Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc báo
cáo biểu giá này với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện
thông báo biểu giá này đến các đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ hoa tiêu
của công ty.

2. Những nội dung chưa quy định tại Biểu giá ban hành kèm theo Quyết
định này sẽ được thực hiện theo Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng
11 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ
hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ
lai dắt tại cảng biển Việt Nam.
3. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty, các đối tác và khách
hàng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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