
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI C llủ  NGIIỈA VIỆT NAM
Dộc lập - T ự  do - llạn li phúc

Sổ: 02/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 nám 2021

NGHI DỊNII
Q uy định về cờ  truyền thống, cờ  liiộu, bicu tirựng, hãi quan hiệu, 

pliii liiộu, hiên tên, cấp hiệu, trang phục, chửng minh hãi quan và tliỉu hiệu 
đặc trưng phinni}’ tiện tuần tra, kiêm soát, giám  sál hãi quan

Cán cứ Luật Tô chức Chinh phù n g c h ' ì 9 tháng 6 năm 2015:

Cản cử Luật sửa đói, bó sung một so điểu của Luật Tổ chửc Chinh phủ 
và Luật Tô chúc chinh quyền địa phương ngày 22 tháng ì I nãnt 2019:

Căn cử Luật Hải quan ngày 23 thảng 6 nám 20!4;

Theo đề nghi cùa fíộ trưởng Bộ Tài chinh;

Chinh phù ban hành Nghị định quy định vé cờ truyền thống, cờ hiệu, 
biêu tượng, hài quan hiệu, phù hiệu, biền tên. cap hiệu, trang phục, chứng 
minh hải quan và dâu hiệu dặc trung píncơng tiện tuần tra, kìém soát, giảm 
sát hải quan.

C huưng I 
NH Ữ NG  Q U Y  DỊNII CH UNG

Diều I. Phạm vi diều chinh

Nghị d ịnh này quỵ định về cờ truyền thống, cờ  hiệu, biếu tượng, hải 
qụan hiệu, phù hiệu, bỉẻn tcn, câp hiệu, trang phục, chửng minh hải quan vả 
dâu hiệu đặc trưng phương tiện tuân tra. kiểm  soái, giám  sátiJiải quan.

Điều 2. Đối tirọng úp dụng

Doi tượng ãp dụng của Nghị định này gồm:

1. C ông  chức, viên chức đang công tác trong ngành hồi quan.

2. Các dơn vị thuộc vả  trực thuộc Tỏng cục Hải quan.

3. Các cơ  quan, tồ chức, cá  nhân liên quan.

Diều 3. Q uy định về quản lý, sử  (lụng

I . C ò  truyền tháng  của hủi quan dược dũng trong các cuộc m ít tinh kỷ 
niệm  nhừng ngày lề, ngày truyền thống, trưng bày tronu nhà truyền thống vả 
các hoạt d ộne  trọng thô khác của ngành hải quan.



2. C ờ  hiệu hải quan, đèn hiệu, pháo hiệu, cỏi, loa dược gắn , trang bị trên 
các phựơng tiện tuân tra, kicm soát, giảm  sát hải quan bao gồm  tâu thuyền, ca  
nô, xuổng m áy, ô  lô, xe m ô tỏ  02 bảnh vả các phương tiộn chuyên dùng khác 
khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Biểu tượng hải quan dược dùng đố in, gắn lên cờ  truvcn thổng, cờ 
hiệu, giây từ, biêu m au, phương liện tuần trd, kiêm  soát, giám  sát hãi quan, 
vật lưu niệm , trụ sở  và các biểu trưng khác cùa hãi quan.

Biểu tượng hài quan rút gọn dược gắn trên hãi quan hiệu, cẳp hiệu hãi 
quan và m ột sò loại trang phục hải quan dê phân  biột lực lượng hải quan với 
các lực lir<rng chức năng khác.

4 . 1 lãi quan hiệu dược gán trên mũ kêpi, mù m ềm , mù bỏng hãi quan.

5. Khi thực hiện nhiệm  vụ còng chức, viên chức phải m ang phù hiệu, 
biên tcn, câp  hiệu, trang phục, chửng minh hài quan dúng quy dịnh. Các 
trường hợp lãm nhiệm  vụ trinh sát, hóa trang, đâu tranlì chuyên án được mộc 
thường phục theo quyct dịnli của T ổng cục trướng Tổng cục Hài quan.

Thời gian và loại trang phục được sử  dụng cúa các dơn vị thuộc ngành 
hãi quan thực hiện thống nhất theo quyết định của T ổng  cục trường Tồng cục 
Mài quan.

6. C ờ  truyền thống, cờ  hiệu, đèn hiệu, phào hiệu, còi. loa, biểu tượng, hải 
quan hiệu, phù hiệu, biên tôn, cắp hiệu, trang phục, chứ ng  m inh hải quan 
được càp phát, quàn lý, sử  dụng đủng mục đ ích , quy đ ịnh  của pháp luật.

Bộ trư ờ ng  lìộ  Tài chính (Ịuyet định hoặc phân cấp quyết dịnh ban hành 
tiêu chuân, dịnh m ức, chê dộ cáp phát, sử  dụng trang phục hải quan.

7. Các dem vị, cá  nhân trong ngành hãi quan chi dược sử  dụng cờ  truyền 
thông, cừ hiệu, đèn hiệu, phào hiệu, còi, loa. bicu tượng, hãi quan hiệu, phù 
hiệu, biên tên, cấp hiệu, trang phục, chửng m inh hài quan khi thực thi công 
vụ, nhiệm  vụ dược giao.

Cinrírníỉ II 
QUY ĐỊNH CỤ T IIẺ

Diều 4. C ờ  truvền thống cùa liiii quan

Cờ truyền thống của hãi quan hình chữ nhậu chiểu rộng 1,40 Iĩì và chiều 
dài 2,10 m. Nền vải cờ  màu dỏ, ở giừa cỏ ngói sao 5 cánh màu vànẹ, phía trên 
gỏc trải cỏ hàng chữ  in hoa màu vàng “B Ả O  V Ệ  I.ỢI ÍCH CHƯ QƯYÈN 
QƯỎC G IA ” (được xếp thành 2 dòng: Dòng trôn là hàng chừ  "BẢO VỆ", dòng 
dưới là hàng chừ  "LỢI ÍC! ỉ CI l ủ  QUYÈN ỌƯ ỔC G IA ”, nét cuối của chừ cuối 
cùng không vượt qua đầu ánh sao bên plìãi), dưới hai hàng chừ  là biểu tượng 
hải quan.
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Dicu 5. Cờ  h iệu h;ii q uan

C ờ  hiệu hải quan cỏ hinh lam giác cân, vải màu xanh da trời, cạnh đáy 
bảng 2/3 chiều cao, ờ  giửa có hình biểu tượng hải quan.

1. C ờ  treo  trên  làu thuyền có dộng cơ  với tổng công suất từ 2000 HP trở 
lên có  cạnh đáy 0,60 m và chiều cao 0,90 m.

2. C ò  treo  trẽn các phương tiện tuần tra, kiểm  soát, giám  sát hãi quan 
khác cỏ cạnh (láy 0,30 m vả chiều cao 0.45 m.

Diều 6 . Biếu (trưng hãi quan

Biểu tượng hãi quan là một hình tròn, có nền màu xanh nưức bien; bên 
trong có  hình lá chẩn nền màu dỏ; trong hinh lả chắn phía trên cỏ  ngòi sao 5 
cánh m àu vảng, ờ giửa cỏ hinh long chia khóa, m ỏ neo, cánh én dều là mâu 
vàng; phía trên  có hàng chừ in hoa "HẢI Q U A N  V IỆT  N A M ” màu vàng; 
phía dưới có hàng chừ  Hải quan Việt Nam dược viết băng tiếng Anh in hoa 
"V llíl  NAM  CU STO M S" màu vàng; bên cạnh của hình tròn ngoài có 02 
cảnh vạn tue màu vảng; ngoài cùng của bi¿u tượng cô  đưòmg viền m àu đó.

Diều 7. I lãi <|ii;m hiệu

llả i quan hiộu hẳng kim loại hinh vành kliuvcn có  chiều cao 60 mm. 
chiều rộng 54 mm. phía trẽn cỏ hinh Q uốc huy nước C ộng hòa xà hội chủ 
nghĩa Việt Nam cỏ  dưỡng kinh 28 mm. Dưới Q uốc huy có hinh lồng chìa 
khóa, mỏ neo, cảnh én déu lả mảu vảng, dưới cùng có hai chừ  in hoa "HẢI 
QUAN" m àu vàng trèn nền đỏ. bao quanh hải quan hiệu là cành tùng màu vàng.

Dicu 8. Phil hiệu liàỉ q uan

Phù h iệu  hải quan là cành tùng dơn băng kim loại màu vàng, đco trên vc 
cỏ áo trang phục xuân - hè, thu - đỏng và lễ phục. R iêng phù hiệu cùa hình 
đạo Tỏng cục Hải quan có thêm  01 ngòi sao băng kim  loại màu vàng gẳn ở 
cạnh plìía trong cùa cành tùng.

Dieu 9. Bien tên công chức, vicn chức

Biển tên công chức, viên chức hình chừ nhật, rộng 20 m m, dài 70 mm, 
dày 1,2 mm.

1. Bèn trái có biểu tượng hãi quan, có đường kinh 17 mm.

2. Bên phải in họ tôn và số hiệu công chức m àu trâng trẽn nền m àu xanh 
nước bien, trong đó:

a) I lọ và tên cùa  công chức, viên chức in phía trên theo phòng chừ in hoa 
với k ích  thước chừ: Chiều cao 05 mrn, chiều rộng 2,8 mm (doi với trường hợp 
tên công chức, viên chức không cỏ dệin) hoặc 02 mm (dối với trường hợp ten 
công chức, viên chức cỏ  dệm).



4

b) Sỏ hiệu công chức in phía dưới theo phỏng ch ừ  in hoa với kích thước: 
chiều cao 03 m m. ch iều  rộng 02 mm.

Diều 10. C ấ p  liiộu hãi q u a n

1. Cấp hiệu hãi quan sử  dụng cho trang phục xuân - hê, thu - đóng vả lề phục

a) Nen cấp hiệu: Bẩng vái. dệt nổi hoa vãn, hình clìừ  nhật, m ột dầu vát 
nhọn cân, có  kích thước rộng 48 mm. dài 120 m m, dộ chếch dầu nhọn 18 mm, 
nền cấp  hiệu màu xanh đcn.

R iêng lãnh dạo T ổng  cục sử  dụng nền cẩp hiệu m àu vãng cam, bọc viền 
m àu đỏ  các cạnh nền cấp hiệu.

h) C úc cắp  hiệu: Có hình nổi ngôi sao 05 cánh ớ  giừa hai hông lúa, dược 
gắn ờ  đẩu  nhọn cùa nền cẩp  hiệu.

C ông chức, vicn chức g iử  chúc VẠJ lànb.dạo: Sử dụng cúc màu vàng.

C òng chức, viên chức khòng giử chức vụ lành đạo: Sử dụng cúc màu bạc.

c) B icu tượng hãi quan rút gọn: I lình lõng ch ia khóa, mò nco, cánh én.

Cùng chức, viên chức giử chức vụ lành đạo: Sử dụng biểu lượng màu vàng.

C ông chức, vicn chức không g iừ  chức vụ lành đạo: S ử  dụng biểu tượng 
màu bọc.

đ) Sao cấp  hiệu: M àu vàng, vân nổi. Sao dược gán thành một hàng tỉuing 
dọc ở  giừa cấp hiệu, nằm giửa biểu tượng và cúc cấp  hiệu.

C ông chức, viên chức g iừ  chức vụ lành đạo cấp trưởng: 02 sao.

C ông chức, viên chức g iữ  chửc vụ lãnh đạo  cấp  phó: 01 sao.

C ông chức, viên chức khóng giừ chúc vụ lành đạo không gắn sao cấp hiộu.

<J) V ạch cáp hiệu: Gẳn ở  phần duu vuông của nền cấp  hiệu.

Lânh dạo 'l ong cục I lải quan: 03 vạch ngang màu vàng.

C ông  chức g iừ  chức vụ lành đọo cấp Cục, Vụ và các chức vụ lương 
dương: 03 vạch ngang màu vàng.

C ông  cliửc g iữ  chức vụ lành đạo cắp Chi cục, Dội kiểm  soát hài quan và 
các chức vụ tương dương: 02 vạch ngang màu vàng.

Công chức gi ừ chức vụ lành dạo cấp Tồ, Dội tlniộc Chi cục; cấp Tổ thuộc 
Đội Kiêm soát hãi quan và các chức vụ tirưng dưcnig: 01 vạch ngant» mâu vàng.
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C ông chức, viên chức không giừ chức vụ lănh dạo  sử  dụng vạch màu bạc 
gồm : Kiểm  tra v icn  cao cấp hãi quan và tương dương 03 vạch ngang; Kiềm 
tra viên chính hãi quan và tương đirơng 02 vạch ngang; Kiêm tra viên hải 
quan và tương dương 01 vạch nganç; Kiêm tra vicn trung cấp hài quan vả 
tương dương 02 vạch hình chừ "V" năm ngang; Nhân vicn hải quan vả tương 
dương 01 vạch hình chử "V" nam ngang.

C ông chức» vicn chức tập sự: Không gẳn vạch cấp hiệu.

2. Cấp hiệu hãi quan sử  dụng cho trang phục chống buón lậu

a) Nền cấp hiệu: Mâu xanh đen, băng vải, hinh chừ  nhật, chiều rộng 
48 m m, chièu dải 100 mm.

b) Sao cấp  hiệu: Sao thêu nổi. Sao được gắn thành m ột hàng thãng dọc ờ 
gifra cắp hiệu.

c) Vọch cắp hiệu: Thêu nổi, gắn ờ  phần cuối của nền cấp hiệu.

d) Bicu tượng hài quan rill gọn: Hỉnh lồng chia khóa, m ỏ nco. cánh én 
thêu nổi.

d) Q uy dịnh cụ thề về biểu tượng, sao, vọch như cấp hiệu cùa trang phục 
xuân  - hè, thu - dông và lễ phục tại khoản 1 Dicu nảy.

Üicu 11. T ra n g  p hục  hãi q uan

1. Lễ phục

a) M àu sắc quần, áo: M âu I*hi hồng.

b) Ả o lề phục:

C ổ áo: C ổ bõ. hai vc chữ  “K” , trên vai áo mồi bên có 02 đia vai dỏ cài 
cấp hiệu.

Á o có vải lót trong cùng màu.

Thân trước: Nẹp áo đinh 04 cúc kim loại; có túi ốp nối ngoài cỏ năp. 
kiêu nẳp túi hình cảnh dơi. Áo nam có 02 túi phia tren ngực áo vả 02 túi phía 
dưới vọt áo; áo nữ có 02 túi phía dưới vạt áo.

Thân sau: C ó dường may chấp 02 thân, áo nam  phia dưỡi có xỏ sống sau.

Tay áo: Dài lay, kiều lay hai mang có bác tav, may lật ra ngoài có dirừng diều.

c ) Quần lề phục: Kiểu dáng âu phục.
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d) Cúc kim loại: Bàng kim loại màu vàng, có hình nổi lá chăn ở  giừa, 
bèn trong lá chan có hinh lồng chia khỏa, m ò nco, cánh én. Cúc túi trên dường 
kính 15 mm. cúc  áo và cúc túi dưới dường kỉnh 22 mm.

2. Trang phục xuân - hò

a) M âu săc: Xanh den.

b) Ảo ngẩn tay: c ổ  dire có chần; áo ngản tay, cửa tay m ay nẹp, lay trái 
thcu biểu tượng I lãi quan; gâu áo lượn cong nhẹ dề sơ  vin; vai áo hai bên có 
ĩlia cài câp hiệu; thân tnrức maỵ nẹp bong, cỏ  02 túi Iigực cỏ nắp  túi lượn hình 
cảnh dơi; thân sau áo nam cỏ cầu vai.

c) Ả o dãi tay: T ư ơng  tự áo ngấn tay nhưng tay dài, có m ảng SCC.

d) Cúc ảo: Bằng kim loại màu vàng, dường kinh 15 mm. có  hinh nổi lá 
chẳn ỏ  giừa, hên trong lá chán có hình lồng chia khóa, m ỏ neo. cảnh én.

d) Quẩn: Kiểu dâng âu phục cho cả nam  và nữ. Nìr giới trang bị thèm 
chân váy dài ngang dầu gối, xẻ thán sau.

3. T rang  phục thu - đỏng

a) M àu sốc: Xanh den.

b) Ảo thu - dông: Kiều dáng giong như áo lẻ phục nhim g cồ  áo may kiểu 
cổ bé. hai ve h ình chừ  “V ” .

c) Quân thu - dông: Kiêu dáng âu phục cho củ nam vồ nữ.

4 . Ảo sơ  mi m ặc trong lề phục, đồng phục thu đỏng: Ả o sơ  mi màu irăng, 
dài tay, cổ  đứng dô ilìải cà  vại (caravat) dùng cho cà nam  và nừ.

5. T rang phục chong buôn lậu

a) Á o dài tay:

M àu sắc: Xanh ràn ri.

C ổ áo: c ả  Đửc; mỗi bên vai áo dược m ay đường đai cài hỉnh chừ nhật 
thuôn nhọn về phía chần cô áo, chiều rộng đai phía vai áo cỏ  kích ihước 
40 m m , chiều rộng đai phía cỏ áo có kích thước 30 mill, ch iều  dài đai có kích 
thước 125 m m, độ chếch đầu  nhọn 15 nim.

Tay áo: Dài lay, có  m ăng séc, m ặt trong có dai dỏ diều chinh dộ dài 
ngấn; tay trái thêu bicu tượng Hãi quan.

Thân trước nẹp bong, dinh cúc bấm kim loụi; 02 túi ngực ồp nổi sử dụng 
cúc bấm kim loại; áo nam  có thêm  02 túi chim  kóo khoá.
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Thân sau: C ó cẩu vai. trcn cầu vai thêu dòng chừ  “VIETNAM  
CU S TOMS” m àu vàng, phía dưới may 03 dường gán nổi.

b) Áo ngan tay: Tương tự ảo dài tay nhưng tay ão ngan, cửa tay may nẹp.

c) Quần:

M àu sắc: Xanh rủn ri như áo dài tay.

Cụp quan 02 bên sườn có chun, cỏ dia deo that lưng.

Thân quần trước dược cẳt rời may nổi phần gối để dề cử  dộng, di 
chuyên; thân trước: 02 bên sườn cỏ 02 túi chéo dọc. thân trcn cỏ 02 túi ốp nổi; 
thân sau cỏ  02 túi hậu may òp nòi. Các nãp túi dùng khuy bấm  kim  loại.

Gấu quần: c ỏ  khuy và khuyct dây tie định vị độ rộng của ống quẩn.

d) Ảo thun cộc tay và dài tay: M àu cỏ ủa, cổ iròn.

đ) Áo gió: C hất liệu chống thẩm nước, màu xanh rẳn ri như áo dài tav, 
có mũ, khoả kéo. thân trước có 04 túi ốp nổi.

6. Mù

a) Mù kcpi cỏ thảnh, dinh và cẩu mũ dược m ay cùng  một loại vài; cỏ  dai 
bằng sợi kim tuyền màu vàng đặt ờ  phía trước trên lirởi irai m àu đen bónc; 
quai mù màu đcn; m ũ có găn hải quan hiệu, chính giữa thành mũ phía trên 
lirởi trai cỏ  thêu hãng chừ  in hoa "HAI Q U A N  V IỆT  N A M ” màu vàng, cao 
08 mm. Cỏ 02 loại mù kẽpi, gồm:

Mù kcpi m àu xanh den dũnt» cho trang phục thu - đông, xuân - hè.

Mù kcpi m àu ghi hổng dủng cho lỗ phục hãi quan.

b) Mù mềm: Mũ mềm mâu xanh rẳn ri, k iểu dáng lười trai, chinh giừa 
găn hãi quan hiệu, dùng cho trang phục chổng buôn lậu.

7. C à vọt (caravat) m àu xanh đcn, trôn góc trái phía đầu to của cà vọt có 
in bien tượng hải quan, dùng cho cả trang phục thu - dỏng và lề phục.

8. Giày

a) G iày dùng cho trang phục xuân - hè, thu - dông và lề phục: Giày da 
màu đen. thấp cố, giày nam cỏ  dây buộc.

b) G iây cho trang phục chổng buôn lậu: G iày cao cổ  đặc chúng, tlìict kề 
chổng thấm  nước, chịu được nhiệt và chổng dược vật nhọn, chông trượt.
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9. Áo mira

a) M àu sắc: Tím  than.

b) Kiêu dáng: Bảng vải vi nỉ lông (vinilon) không thấm nước; có in bicu 
tượng hỏi quan ỏ  phía ngoài cảnh tay trái của áo.

10. T rang phục chổng rét

a) Áo bông màu xanh den gản hiểu tượng hải quan ờ  phía ngoài cảnh tay 
trái cùa áo.

b) Ả o len dài tay mảu glìi, cổ hlnh trái tim.

c) Mù bóng: K iểu mũ bông che kin tai, m iểng chc  tai có thổ gấp gọn.
m àu xanh dcn, mặt trước giín hài quan hiệu.

11. T rang phục niên hạn khác

a) Thắt lưng.

b) Tất: Màu xanh đen cho cả nam và nừ.

c) G ăng  tay:

M àu trăng dùng trong các dịp lề tết, hội nghị lớn.

M àu ghi dùng  cho lực lượng tuần tra, kiềm  soát, kiểm  tra. giám  sả t vào
mùa đông.

d) ủ n g  vả  quần áo bão hộ lao dụng dùng cho  lực lượng kiểm  tra, giám 
sát, kiểm soát hãi quan.

Diều 12. C h ử n g  ininli hỉĩi q u an

Chứng minh hải quan hình chừ nhậu dài 86 mm, rộng 54 mm, dày 0,76 mm 
(+/- 0.05 m m ) dược làm bàng chât liộu nhựa. Ilai mặt của chửng m inh hải 
quan dược quy dịnh như  sau:

1. Mặt trước: Nẻn màu đỏ, có  viền màu vàng xung quanh, phía trên cò  
hảng  chữ  in hoa m àu vàng “C Ộ N G  HÒA XẤ HỘI C H Ủ  N G HĨA V IỆT 
N A M ”. Chính giửa cỏ  in biêu tượng hải quan, phía (lưới là chừ  ¡11 hoa màu 
vàng “C IIỬ N G  M INI ỉ HẢI Q U A N  .

2. M ặt sau: M àu vàng nhọt, in hoa vfin, ở  chính giữa in chim  hình lồng 
chìa khỏa, m ỏ nco, cánh én màu tning.

a) Bèn trái từ  trên  xuông là h ình biểu lượng hãi quan, chiều cao 15 min, 
chiều rộng 15 niui, ảnh của người dược cấp chím g m inh hài quan cở  2 cm  X 
3 cm. nền trắng, mặc trang phục hải quan xuân - hè, không dội mũ. Dưới ảnh 
có số  chứng m inh hài quan lã số hiệu cùa còng chức.
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b) Bên phải từ trên xuồng lã chữ in hoa “C Ộ N G  HÒA XẢ HỘI CI ỉủ  
N G HĨA V IỆT N A M " hảng dưới “Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc” , chữ 
“C H Ử N G  M IN H  ỊIẢI Q U A N ” dược in màu đỏ, họ  và tên, năm  sinh, đơn vị, 
ngày tháng nảm  cấp chửng minh; chức danh người cấp  chứng minh ký tên và 
dóng dấu.

Diều 13. Dấu hiệu dặc  tru n g  phiroìig tiện tuần  tra , kiếm soá t, giám  sát 
liỉìi q uan

1. Tàu thuyền

a) M ạn tàu lừ  đường móm nước thiết kẻ trở lên sơn màu xanh nước bien mà 
Ral 5013; phẩn thượng tang từ mặt boong trở lên son mâu xanh da ười mñ Ral 5012; 
mặt boong scm màu dỏ nâu.

b) Phẩn m ạn khò dọc thân tàu sơn 02 dòng chữ: Dòng chừ  in hoa “HẢI 
Q U A N  V IỆT  N A M " màu trắng, có chiều dài dòng ch ừ  tồi da hằng 1/3 chiều 
dài toàn bộ tâu, chiêu cao phù họp với kích thước của làu; dỏng chữ  in hoa 
“V IETN A M  C U STO M S" màu trang có chiều cao bằng 2/3 dòng chừ tiếng 
Việt và dật cân đổi chính giửa. phía dưới dòng chừ  tiếng Việt.

c) Ký hiệu cùa tàu hài quan là 03 vạch nhận biết màu vãng mà Ral 1026 
trên 02 m ạn khô thân tàu, trong đỏ: Vạch thứ nhất dật ờ  cuối mùi tàu giao với 
điểm  dầu thân tàu, chếch 30° - 40°, tâm của vạch thử  nhất cỏ  sơn Biểu tượnii 
I lãi quan, chicu rộng cùa vạch thứ  nhất tuỳ theo kich thước tàu; vạch thứ 2 và 
thứ  3 sơn song song với vạch thứ  nhất vố cỏ chiều rộng bằng 1/2 vạch thử 
nhát; chièu dãi của các vạch băng chiêu cao mạn khô cũa thân lảu.

d) Biểu lượng hái quan dược đột ờ  mật trước và phía trên hai bên thân 
cabin tàu ỏ  dô cao  dề quan sát. Kích thước của biểu tượng hải quan dược thiết 
kế phù hợp với kích thước cabin.

d) Biển số

Kích thước biền số tàu 35 cm X 100 cm (biến số 01); chiều cao chừ, sổ: 
24 cm ; chiều rộng chừ, sổ: 2,4 cm.

M àu sác biên số: Biên sỏ dăng ký khóng được làm rời mà sơn trực tiểp lên 
vó phương tiện; nền bien so: sơn màu đỏ; chừ, sổ và cạch ngang: sơn màu irane.

Vị tri biến số: Biển số đăng ký được scm tại 05 vj trí: 02 bcn mạn mũi, 02 
bên cabin vả m ạn tàu phia lái. Nếu mọn khỏ vùng mùi nhỏ họp thi soil lên be 
chắn gió mạn mùi. Vị trí sơn ờ  nơi rộng, dồ quan sát (sử  dụng biên sổ 01).

2. C a nỏ, xuồng máy

a) Đối với ca nỏ, xuồng m áy cỏ vỏ bảng cao su màu sơn theo quy dịnh 
của nhà sàn xuất.
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b) Dõi với ca nô, xuỏng m áy cỏ vỏ không phái cao su và được irang bị 
độc lập:

M àu sơn: Giống mâu sơn cùa tâu thuyền tuần tra. kiểm soát hải quan quy 
định lại khoản I Diều này.

Phần mạn khò dọc thân ca nô, xuồng máy S(7n 02 dỏng chữ: Dỏng chừ in 
hoa “HAI Q U A N  VIỆT NA M ” màu ưẩiìg, cỏ chiêu dài dòng chữ tối đa bảng 
1/3 chiểu dài toàn bộ phương tiện, cỏ chiều cao phù hợp với kích thước của 
phirơTig tiện; dòng chử  in hoa “VIE I"NAM CUSTOM S” màu trắne có chiều cao 
bang 2/3 dòng chừ tiếng Việt và  đặt cân dồi chính giữa, phía dưới dòng chừ 
tiểng Việt.

Biêu tượng hãi quan: Được dật ờ  phía trên hai bên thân cabin ca nỏ, xuồng 
máy ờ  dộ cao dề quan sát. Kích thước của biêu tượng hài quan dược thiết kc phù 
hợp với kích thước cabin.

c) Biên sô

Kích thước biển  số ca nô, xuồng máy: 30 cm  X 80 cm  (biền số  02); chiểu 
cao chừ, sổ: 21 cm; chiều rộng chừ, số: 2,1 cm.

M àu sắc biển số: Biển sổ đãng ký không dược lãm ròi, được sơn trực tiếp 
lèn vỏ phm m g tiện: nền biển sổ: sơn tnàu dỏ; chữ, -sa và gạch ngang: sơn 
màu tráng.

Vị tri b iển sổ: Biển số dăng ký được s<rn tại 02 vị tri: 02 hên mọn mùi ở  
vị trí rộng, dễ quan sát (sử  dụng biển sổ 02).

Đối với ca  nó, xuồng m ảy có vỏ không phải cao  su vả dược trang bị theo 
tâu: 'Iliực hiện sơn màu, dảụ hiệu đặc trưng vả số hiệu theo quy định tại khoản 2 
Điều nảy nhưng  sứ dụng sổ hiệu theo sổ hiệu làu thuyền.

3. Quy cảch dặt biển số tàu thuyền, ca nô, xuổng máy

Biển số cho tàu thuyền, ca  nô, xuồng m áy của lực lượng hải quan sè 
được dặt theo quy  cách như sau: HQ “chi sỏ dơn vị” “chi số  chủng loại" “chi 
sổ plurưng tiộn’\  trong đó:

a) IIQ: Là nhỏm chừ cái chi tàu thuyền, ca nô, xuồng mảy thuộc ngành 
hãi quan.

b) Chi sổ đcm vị: Gồm  02 chừ  sổ dược quy định tại Phụ lục kcm theo 
Nghị ilịnli này.

T rường hợp cỏ dơn vị cắp Cục I lải quan thành lộp mới thi chi số don vị 
sẻ lâỵ từ sô “37” trở  di. T rường hợp các Cục I lãi quan dược sáp nhập sẽ láy 
chì sổ  thấp nhất của đom vị bị sáp nhập.
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c) Chi sổ chủng loại: Gồm  02 chữ  sổ, trong đỏ: “91” là phương tiện vận 
tài, tuần tra, “99” là phương tiện chở đầu, “01” là xuồng mảy, ca nò trang bị dộc 
lập (không theo tàu). Xuồng máy, ca nỏ trang bị theo tàu thì lầy biển số cùa tàu.

d) C hi số  phương tiện: Gồm  02 chừ  sổ, từ 01 - 99 chi sổ thử tự phương 
tiện trang bị cho  một don vị hải quan. Trưởng hợp chi sổ phương tiện của một 
dầu mối lớn hơn 99 thì cap sang chi số chủng loại số 92, 93 và  chi số phương 
tiện xốc định từ 01 - 99.

1« 1 1 X I
4. Tàu thuyên, ca nô, xuông máy phục vụ công tốc tuân tra, kiêm soát hài 

quan được đăng kiểm, đăng ký quàn lý theo hộ thống dâng ký tàu thuyền của Bộ 
Ọuốc phòng.

5. Xc ô tô kiềm  tra, kiềm  soát, giám sát hải quan hai bôn cửa xe cỏ in 
dòng chữ  “C U STO M S” cỏ phàn quang theo quy cách như sau: C hừ in hoa, in 
đứng, cở  chừ  tùv thuộc vào từng loại xe; trước xe (nảp capo) vả trước dòng 
chừ  “C U STO M S” có gán biểu tượng hài quan. Nỏc xc  có gắn loa, dèn hiệu 
màu vảng; cờ  hiệu hải quan cẳm ở  đầu xe  phía bên trái người lái.

Ò tô  tuần tra. kiểm  soát, giám  sát hải quan dược đăng ký, kiểm định an 
toàn kỷ thuật theo quy đ ịnh của pháp luật.

ChtrơDg III 
ĐIÊU KỈIOẢN TIII H ÀNH

Điều 14. Iliệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ  ngày 01 tháng 3 năm 2 0 2 1.

2. Nghị định số I0/2Ọ05/ND-CP ngày 3! thảng 01 năm  2005 của Chinh 
phủ quỵ định về cờ truyển thông, cờ  hiệu, biêu tượnẹ, hải quan hiệu, phù 
hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan hct hiệu lực thi hành kẻ 
từ ngày Nghị định này cỏ hiệu lực.

Diều 15. Điều khoán  chuyển  tiếp

C ờ truyền thống, cờ  hiệu, biểu tượng, hài quan hiệu, phù hiệu, biển ten, 
cấp hiệu, trang phục, giày chứng minh hải quan, phương tiện dà trang bị, cảp 
phát trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thi tiếp  tục cỏ  giá trị sứ 
dụng dèn khi dược trang bị, cấp phát mới.

Diều 16. Trách Iiliiệm tlù hành

1. Bộ trường Bộ Tài chính đôn đổc, kiểm  tra, hướng dẫn  thực hiện Nghị 
định này.
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2. C ác Bộ trưởng, Thù trưởng cơ  quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phú, Chú tịch Uy ban nhàn dân tinh» thành phố trực thuộc trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định nàyJ

Nơi nhộn:
- Ban Bí Ihư Trung ương Đảng;
- T hù  tưởng, các Phỏ Thủ tinVng Chinh phủ;
- C ic  bộ, cơ  quan ngang bộ, cơ  quan thuộc Chinli phú;
- HĐND. UỈ3ND các tinh, th ỉnh  phó «rực thuộc
- Vân phòng Trung ương vả các Ban của Đảng;
• Văn phòng T ồng Bi thir,
- Vlin phỏng C hủ tịch nước;
- Hội dồng Dãn tộc và cảc ủ y  hnn cún Ọuổc hội;
- Vản phòng Q uổc hội;
- Tỏa án nhản dản ĩổi cao;
- Vivn kicm sát nhân d in  tỏi cao;
- Kicm toẮn Nhà nước;
-  ử y  hon Giâm siit lài chinh Q uốc gia;
• Ngản hửng C hính sách xủ hội;
• Ngân hàng Phải triển Việt Nam;
• ủ y  ban Trung ưcmg Một trận T ỏ  quốc Việt Nnm;
- Cơ quan tm nn ương của các đoàn Ihc;
- VPCP: BTCN, cảc PCN. Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT. 

các Vụ, Cục. dơn vị trực thuộc, C ông báo;
- Lưu: VT. TCCV (2b). AAQ

Xuân Phúc



Phụ lục

ị ỉ  VÈ C Ờ  TR U Y ỀN  T H Ó N G , C Ờ  H IỆU, B1ẺƯ 
IIỆU, PHÙ IIIỆƯ, CẲP HIỆU, TRANG PHỤC 
»1 ÁN VÀ I)ẢIJ INI. t DẠC T K I M .  im iư ơ n í ; 
A , KIẺM  SO ÁT, G IẢM  SÁ T  HẢI Q UAN

kèm theo Nghị định sổ 02 /202Ị/NĐ-CP 
07 tháng 01 năm 202 ì cùa Chinh phủ)

S T T M âu biểu

M ầu sổ 01 C ờ  hiệu, hài quan hiệu, cò  truyền thống, biểu tượng, chứng minh 
hãi quan và phủ hiệu hải quan

M ầu sổ  02 Cấp hiệu gan trèn lề phục, trong phục lỉiu - dông, trang phục xuân - hè

M ầu số 03 C ấp  hiệu gan trên trang phục chong buôn lậu

M ầu sổ 04 T rang phục lề phục hãi quan V iệt Nam

M ầu số 05 Trang phục xuân - hè hải quan V iệt Nam

M ầu số  06 Trang phục thu - đông hải quan Việt Nam

Mầu sổ 07 Ảo sơ  mi mặc trong lề phục, trang phục thu dông hải quan Việt Nam

M ầu sổ 08 Trang phục chổng buôn lậu hải quan Việt Nam

M ầu sổ 09 Trang phục mù kèpi, caravat, thẳt lưng hải quan V iệt Nam

Mầu sổ 10 Biển số tàu thuyền, ca nỏ. xuồng máy tuần tra, kiểm  soát hài quan

M ầu số 11 Đèn hiệu, biểu tượng xe ỏ tỏ tuần tra, kiềm soát, giám sát hãi quan
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Mầu sổ 01

CÒ HIỆU, IIẢI QUAN HIỆU,CỜTRUYẺN THONG. BIEU TƯỢNG, CHỬNG 
MINH IIÃI QUAN VẢ PHÙ HIỆU HÀI QUAN

Cờ hiệu

UO>1
MIOAtaOuee»*

★
Cở truyền thống

Biẻu lượng I lải quan

C M M O W N M i a i M

Chửng minh hài quan

Phù hiệu cấp lành dạo 
tồng cục

Phủ hiệu các cắp còn lọi I lài quan hiệu
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CÁP HIẸU GÁN TRÊN LẺ PHỤC, TRANG PHỤC THU - ĐÒNG, 
TRANG PHỤC X U Â N -H È

M ẩu sổ «2

I. LẢNH ĐẠO TÔNG CỤC

T f H K I i I ỉ i I i ! i \. . . . . . . . . .  I. . u%ỊSml/"/ỵ ’/ / / '  ' / / / ^ fiM7ỉ/TẴ7///'ừỉỉ//M
•ểSiằNNVỊ v:Ã\\\yi\ \ \v »  

...... hiỉlìỉllilllỉỉlilỉ

ĩ ổng cục trưởng Phó rồng cục trưởng
2. LẢNH ĐẠO CÃI» v ụ .  c  ục VÀ TƯƠNG »ƯƠNG

III* □ >
Vụ trưởng. Cục trưởng l*hỏ Vụ trướng. Phỏ Cục trường

3. LÃNH ĐẠO CẢP CHI cục o ộ l  VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC CẢC 
VỤ, cục

IN * *

Chi cục trucmg Phỏ Chi cục trướng
4. LẢNH ĐẠO CÁP TỎ, »)ỌI VÀ TƯƠNG »ƯƠNG T l l l  ọ c  CIII c ụ c
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Tô trưởng. Dội trường Phó l ô trưởng. Phó Dội trưởng
5. CÔNG CIIỬC KHÔNG GIỮ CIIỨC vụ LẢNH ĐẠO
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M iu sổ 03
CÁP HIẸU (JAN TRÊN TRANG PIIỤC CHỎNG BUỎN LẠU

I. LẢNH DẠOTÓNG c ụ c

Tổng cục trườn« Phó Tỏng cục truỡng
2. LANH O Ạ O C Ả PC yC

i m m
Cục trưởng Phó Cục trường

3. LANH DẠO CẢP CHI c ụ c  ĐỘI VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC c ụ c

\ m \ m
Chi cục trưởng Phỏ Chi cục trưởng

4. LẢNH DẠO CÁP T ó , DỘI VẢ TƯƠNG DƯƠNG THUỘC CHI cục

ệ **
I « trưởng. Dội trưởng Phó I ồ trưởng. Phô Dội trưởng
5. CÒNG CHỨC KIIÔNG GIŨ CHỬC v ụ  LẢNH DẠO



M ầu sổ «4
TRANG PHỰC LẺ PHỤC HÃI QUAN VIÇT NAM

m

Lề phục nam

T >
1

1

\

Lồ phục nừ



TRANG PHỤC XUÂN - HÈ HẢI QUAN VIỆT NAM



7

M ầu số 06
TRANG PHỤC THU - DÔNG IIẢI QUAN VIỆT NAM

I- i \

I rang phục thu - dõng nam

• DO
Trang phục thu - đóng nừ
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M au số 07
ẢO S ơ  MI MẠC TRONG LẺ PHỤC, ĐÒNG PHỤC THU - ĐÒNG HẢI QUAN

VIỆT NAM

Á o sơ  mi nử



MỈU sổ 08
TRANG PIIỤC CIIÒNC; BUÔN LẬU HẢI QUAN VIẸT NAM

r»  
©  *
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Mầu sổ 04
TRANG PHỤC MÍ KẾPI, CARAVAT, THÁT LUNG HẢI QUAN VIỆT NAM

Cunivat Mù kcpi

rhảt lưng



Mầu số 10
BIÊN SỔ TÀU THUYÊN, CA NỎ. XUỎNG MẢY TUẢN TUA. KIKM SOÁT

HÃI QUAN

1
i

HO 11 -91 -01 1 3 5 cm Biền sổ 1
'4 *

lOOcm

HQ 11 -01  -01  1 30cm

80cm

TÁI KIỀM SOẢT HÀI QUAN



TA I) K IÊ M  SU A T MAI Q t'A >

Tên đom vị c hỉ số
(lơn vị

Cục Diêu ira chỏng buôn lụu 11
Cục 1 lui quan ihànli pliõ 1 lai Phỏng 12
Cục liai quan tinh Lào Cai 13
Cục 1 lái quan linh Quàng Ninh 1 1

15— 1Cục 1 lãi quan linh rhanh lloá
Cục 1 lãi quan linh Nghệ An 16
Cục 1 lài quan linh 1 lã lình 17
Cục Hai quan linh Quáng Tri 18
Cục llũi quan lình Quảng Binh 19
Cục 1 lải quan linh Thiialiitén 1 lue 20
Cục 1 lai quan thánh phổ !>j Năiiịi 21
Cục llãi quan linh Quãng Nam 22
Cục liai quan tinh Quang Nuãi 23

Tên dơn vị Chi số 
(lem vi

Cục 1 lải quan tinh Bình Định 24
Cục 1 lải qiuin tinh Khánh 1 loà 25
Cục 1 lili quan tilth llà Kịa - Vùng IÏU1 26
Cục 1 lai quai thảnh phò 1 lô Ou Minh 27
Cục liai quun tình Long An 28
Cục 1 lãi quan linh Dõng Tháp 29
Cục Mãi quan tinh An Giong 30
Cục 1 lai quun thảnh pỉiõ Cân Thơ 31
Cục 1 lai quan tinh Cà Mau 32
Cục 1 lãi quan tình Kien Giang 33
Cục lỉũi quan Dồng Nai 34
Cục liai quan Ilà Nam Ninh 35
Cục 1 (ải quan thành piló 1 lu Nội 36 J
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ĐÈN HIỆU, BIÊN TƯỢNG XE TÒ TỎ TUÀN TRA. KIF.M SOÁT, GIẢM SÁT
HẢI QUAN

Mầu số 11


