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Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện
tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký.
- Giao Sở Giao thông vận tải
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên
quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình
nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh, cấp
huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 01/4/2021.
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên
quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC đƣợc công bố tại Quyết
định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở,
Ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao
thông vận tải , Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,
thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Nhƣ Điều 5;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lƣu: VT, KSTT (Ng.03b)

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khánh
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Phụ lục
DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/QĐ-UBND ngày
tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
–––––––––––––––
Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên TTHC/Mã TTHC

I

TTHC BAN HÀNH MỚI

1

2

3

4

Thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng luồng
đƣờng thủy nội địa
1.009442.000.00.00.H28
Đổi tên cảng, bến thủy nội
địa, khu neo đậu
1.009443.000.00.00.H28
Gia hạn hoạt động cảng,
bến thủy nội địa
1.009444.000.00.00.H28
Thỏa thuận nâng cấp bến
thủy nội địa thành cảng
thủy nội địa
1.009445.000.00.00.H28

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm thực
hiện

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

05 ngày

05 ngày

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công
Trung tâm phục
vụ Hành chính
công
Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Tiếp nhận qua dịch vụ
BCCI
Tiếp nhận Trả kết quả

x
Không

x

Không

x

x

Không

x

x

Không

x

x

Nghị định số
08/2021/NĐ-CP
ngày 28/1/2021
của Chính phủ
quy định về
quản lý hoạt
động
đƣờng
thủy nội địa

4

5

6

Công bố chuyển bến thủy
nội địa thành cảng thủy nội
địa trong trƣờng hợp bến
thủy nội địa có quy mô, kỹ
thuật phù hợp với cấp kỹ
thuật cảng thủy nội địa
1.009446.000.00.00.H28
Công bố đóng cảng, bến
thủy nội địa
1.009447.000.00.00.H28

x

x

Không

x

x

Không

x

x

Không

x

x

Không

x

x

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

x

x

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

x

x

05 ngày

7

Thiết lập khu neo đậu
1.009448.000.00.00.H28

05 ngày

8

Công bố hoạt động khu neo
đậu
1.009449.000.00.00.H28

05 ngày

9

Công bố đóng khu neo đậu
1.009450.000.00.00.H28

05 ngày

10

11

Thỏa thuận thiết lập báo
hiệu đƣờng thủy nội địa đối
với công trình xây dựng,
hoạt động trên đƣờng thủy
nội địa
1.009451.000.00.00.H28
Thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng bến thủy nội
địa

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công
Trung tâm phục
vụ Hành chính
công
Trung tâm phục
vụ Hành chính
công
Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

5
1.009452.000.00.00.H28

12

13

14

15

16

17

Thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng bến khách
ngang sông, bến thủy nội
địa phục vụ thi công công
trình chính
1.009453.000.00.00.H28
Công bố hoạt động bến
thủy nội địa
1.009454.000.00.00.H28
Công bố hoạt động bến
khách ngang sông, bến thủy
nội địa phục vụ thi công
công trình chính
1.009455.000.00.00.H28
Công bố hoạt động cảng
thủy nội địa
1.009456.000.00.00.H28
Công bố hoạt động cảng
thủy nội địa trƣờng hợp
không còn nhu cầu tiếp
nhận phƣơng tiện thủy
nƣớc ngoài
1.009458.000.00.00.H28
Công bố mở luồng chuyên
dùng nối với luồng quốc
gia, luồng chuyên dùng nối
với luồng địa phƣơng

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

x

x

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

x

x

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

100.000
đ/lần

x

x

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

100.000
đ/lần

x

x

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

100.000
đ/lần

x

x

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

x

x

6
1.009459.000.00.00.H28

18

19

20

21

Công bố đóng luồng đƣờng
thủy nội địa khi không có
nhu cầu khai thác, sử dụng
1.009460.000.00.00.H28

Thông báo luồng đƣờng
thủy nội địa chuyên dùng
1.009461.000.00.00.H28
Thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng cảng thủy
nội địa
1.009462.000.00.00.H28
Thỏa thuận về nội dung liên
quan đến đƣờng thủy nội
địa đối với công trình
không thuộc kết cấu hạ tầng
đƣờng thủy nội địa và các
hoạt động trên đƣờng thủy

10 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Chi phí liên
quan khi đóng
luồng chuyên
dùng do tổ
chức, cá nhân
có
luồng
chuyên dùng
chi trả, trừ
trƣờng
hợp
đóng luồng vì
lý do bảo đảm
quốc phòng,
an ninh do cơ
quan đề nghị
đóng luồng chi
trả.

x

x

03 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

x

x

10 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

x

x

05 ngày

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

Không

x

x

7

22

23
II

24

nội địa
1.009463.000.00.00.H28
Trung tâm phục
Công bố hạn chế giao thông
05 ngày
vụ Hành chính
x
đƣờng thủy nội địa
Không
x
công
1.009464.000.00.00.H28
Trung tâm phục
Chấp thuận phƣơng án bảo
100.000
05 ngày
vụ Hành chính
x
đảm an toàn giao thông
x
đ/lần
công
1.009464.000.00.00.H28
TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (sửa đổi, bổ sung 02 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Đường thủy nội địa công bố tại Quyết định số
3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
- Trong thời hạn
05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy
định Sở Giao
thông vận tải ban
hành quyết định
công bố lại hoạt
Công bố lại hoạt động bến động bến thủy nội
địa;
thủy nội địa
- Trƣờng hợp
1.003658.000.00.00.H28
thay đổi chủ bến
thì chủ mới của
bến phải đề nghị
công bố lại hoạt
động bến thủy nội
địa trong thời hạn
10 ngày làm việc,
kể từ ngày tiếp
nhận bến thủy nội

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

100.000
đ/lần

x

x

- Nghị định số
08/2021/NĐ-CP
ngày 28/01/2021
của Chính phủ về
quản lý hoạt động
đƣờng thủy nội địa;
- Thông
tƣ
số
198/2016/TT-BTC
ngày 08/11/2016
của Bộ Tài chính
về quy định mức
thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử
dụng phí, lệ phí
trong lĩnh vực
đƣờng thủy nội địa
và đƣờng sắt.

8
địa.

25

- Đối với cảng
thủy
nội
địa
không tiếp nhận
phƣơng tiện thủy
nƣớc ngoài, trong
Công bố lại hoạt động cảng thời hạn 05 ngày
làm việc.
thủy nội địa
- Đối với cảng
1.004242.000.000.00.H28
thủy nội địa tiếp
nhận phƣơng tiện
thủy nƣớc ngoài,
trong thời hạn 10
ngày làm việc

Trung tâm phục
vụ Hành chính
công

100/lần

x

x

II. DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ

STT

Tên TTHC/Mã TTHC

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

1

Chấp thuận chủ trƣơng xây dựng bến thủy nội địa

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

2

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

3

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016
QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

4
5

Công bố mở luồng, tuyến đƣờng thủy nội địa
chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng
Công bố đóng luồng, tuyến đƣờng thủy nội địa
chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016
QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

9
Chấp thuận chủ trƣơng xây dựng cảng thủy nội địa

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tƣ xây
dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên
đƣờng thủy nội địa địa phƣơng.
Công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội địa
trong trƣờng hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội,
diễn tập trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng; đƣờng
thủy nội địa chuyên dùng nối đƣờng thủy nội địa
địa phƣơng
Chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông
đối với các công trình thi công liên quan đến đƣờng
thủy nội địa quốc gia; đƣờng thủy nội địa chuyên
dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia; đƣờng
thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ƣơng trở lên; đƣờng
thủy nội địa chuyên dùng nối đƣờng thủy nội địa
quốc gia với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

10

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

11

Công bố lại cảng thủy nội địa

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

6
7

8

9

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016
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Phần II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/QĐ-UBND ngày
/3/2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. TTHC BAN HÀNH MỚI
1. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa
1.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ đầu tƣ có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ thuật xây
dựng luồng đƣờng thủy nội địa nộp hồ sơ đến Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam (thỏa
thuận về thông số kỹ thuật luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia)
hoặc Sở Giao thông vận tải qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (thỏa thuận
về thông số kỹ thuật luồng địa phƣơng, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng)
để thỏa thuận.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa gửi chủ đầu tƣ.
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
1.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa
theo mẫu;
- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án của cơ quan có thẩm
quyền (nếu có);
- Hồ sơ thiết kế sơ bộ luồng đƣờng thủy nội địa.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ theo quy định.
1.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức.
1.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao
thông vận tải;
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:
Không;
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao
thông vận tải;
- Cơ quan phối hợp: Không.
1.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật
xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa.
1.8. Phí, lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận thông số
kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
LUỒNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN
-------

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

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa... (1)
Kính gửi: ……………. (2)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính
phủ quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
Tên tổ chức, cá nhân: ...............................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: ................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số .... ngày … tháng... năm ... tại...
Địa chỉ: ………………………………. Số điện thoại liên hệ: ...............
…………… Đề nghị... (2) xem xét, thỏa thuận thông số kỹ thuật luồng
đƣờng thủy nội địa... (1) với các thông tin dƣới đây:
1. Sự cần thiết xây dựng luồng;
2. Quy mô, lý trình, địa danh khu vực luồng;
3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của luồng: Bề rộng, chiều sâu chạy tàu, bán
kính cong,... của luồng;
4. Công trình hiện có trên luồng (chiều cao, chiều rộng khoang thông
thuyền);
5. Loại luồng: (quốc gia, địa phƣơng, chuyên dùng);
6. Phân kỳ đầu tƣ;
7. Thời gian khai thác (dự kiến);
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8. Nội dung khác (nếu có): ......................................................................
9. Hồ sơ gửi kèm theo gồm: ....................................................................
Đề nghị ………….(2)………….. xem xét, trả lời./.

Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- …;
- Lƣu: VT,…
Ghi chú:

THỦ TRƢỞNG (4)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

(1) Tên đƣờng thủy nội địa.
(2) Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(3) Tên tổ chức, cá nhân.
(4) Thẩm quyền ký là Thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, cá nhân
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2. Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
2.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đổi tên cảng, bến thủy
nội địa, khu neo đậu nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:
- Bộ Giao thông vận tải: đổi tên đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận
phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài;
- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: đổi tên đối với cảng thủy nội địa trên
đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng
thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên đƣờng
thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa
trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia trừ trƣờng hợp
thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao
thông vận tải quyết định;
- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): đổi
tên đối với cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy
nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa
trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và bến thủy
nội địa trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trừ trƣờng hợp thuộc
thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao
thông vận tải quyết định.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đƣợc đề nghị của chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, cơ quan có thẩm
quyền có văn bản chấp thuận đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.
2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác.
2.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị theo mẫu.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đƣợc đề nghị của chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.
2.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
2.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải;
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không;
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giao thông vận tải, Cục Đƣờng
thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải;
- Cơ quan phối hợp: Không.
2.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận đổi tên
cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.
2.8. Phí, lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị về việc đổi tên
cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CẢNG, BẾN THỦY NỘI
ĐỊA, KHU NEO ĐẬU
CHỦ CẢNG, BẾN, KHU NEO
ĐẬU
-------

Số: …/-…

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

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc đổi tên cảng (bến thủy nội địa, khu neo đậu)
Kính gửi: …………(1)
Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2021 của Chính
phủ quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
(Tên chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu) quyết định đổi tên cảng
(bến) thủy nội địa, khu neo đậu... (2) đƣợc công bố tại Quyết định số.../QĐ... ngày...tháng...năm... của ... (1) thành cảng (bến, khu neo đậu) thủy nội
địa... (3) kể từ ngày...tháng...năm...
Lý do đổi tên cảng (bến, khu neo đậu) .............................................
Đề nghị... (1) công bố lại hoạt động đối với cảng (bến, khu neo đậu) (3)
về nội dung thay đổi tên cảng (bến, khu neo đậu).

Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- …;
- Lƣu: VT,…

CHỦ CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA,
KHU NEO ĐẬU
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Cơ quan công bố hoạt động cảng, bến, khu neo đậu (hoặc cấp giấy phép
hoạt động bến).
(2) Tên cảng (bến, khu neo đậu) đã đƣợc công bố.
(3) Tên cảng (bến, khu neo đậu) mới.
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3. Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa
3.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ cảng, bến có nhƣ cầu gia hạn hoạt động cảng,
bến thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:
- Bộ Giao thông vận tải: gia hạn đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận
phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài;
- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: gia hạn đối với cảng thủy nội địa
trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với
đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên
đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy
nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia trừ
trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác
do Bộ Giao thông vận tải quyết định;
- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): gia
hạn đối với cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy
nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa
trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và bến thủy
nội địa trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trừ trƣờng hợp thuộc
thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao
thông vận tải quyết định.
- Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận huyện
đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp: gia hạn bến khách ngang sông, bến
thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ƣơng.
b) Giải quyết TTHC:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền bố hoạt
động cảng, bến thủy nội địa có văn bản gia hạn hoạt động của cảng, bến thủy nội
địa.
3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác.
3.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa;
- Giấy tờ liên quan đến đất xây dựng cảng, bến thủy nội địa đƣợc cơ quan
có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử dụng;
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
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3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
3.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
3.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải; Cục Đƣờng
thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân thành phố, thị
xã, quận huyện đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp.
+ Gia hạn hoạt động bến thủy nội địa:
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: B Bộ Giao thông vận tải; Cục
Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân thành
phố, thị xã, quận huyện đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp.
- Cơ quan phối hợp: Không.
3.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản gia hạn hoạt động
cảng, bến thủy nội địa
3.8. Phí, lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa./.
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4. Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa
4.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi thực hiện nâng cấp bến thủy nội địa thành
cảng thủy nội địa thì chủ bến thủy nội địa gửi văn bản đề nghị đến cơ quan sau
để có ý kiến thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa:
- Bộ Giao thông vận tải: nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội
địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài;
- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: nâng cấp bến thủy nội địa thành
cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên
dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng
đất vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa
phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội
địa quốc gia, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các
trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định;
- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): nâng
cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa
phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa
phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội
địa địa phƣơng, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và
các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc văn
bản đề nghị của chủ bến thủy nội địa thì cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thỏa
thuận thông số kỹ thuật nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa.
4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác.
4.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị phải nêu rõ quy mô dự kiến nâng
cấp; thời gian thực hiện cải tạo nâng cấp công trình; ảnh hƣởng của việc cải tạo
nâng cấp đến hoạt động của phƣơng tiện trong vùng nƣớc, phƣơng tiện, thiết bị
xếp dỡ hàng hóa và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa; công trình liền kề.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc
văn bản đề nghị của chủ bến thủy nội địa cơ quan .
4.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
4.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
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- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
4.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số kỹ
thuật nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa.
4.8. Phí, lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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5. Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong
trƣờng hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp
kỹ thuật cảng thủy nội địa
5.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Ngƣời quản lý khai thác bến thủy nội địa nộp hồ đến
cơ quan có thẩm quyền sau:
- Bộ Giao thông vận tải: công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy
nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài;
- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: công bố chuyển bến thủy nội địa
thành cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa
chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng
nƣớc, vùng đất vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội
địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy
nội địa quốc gia, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và
các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định;
- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): công
bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa
phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa
phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội
địa địa phƣơng, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và
các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.
b) Giải quyết TTHC:
- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài:
+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục
Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ
điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo
thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng
thủy nội địa;
- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong
thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đƣờng thủy nội
địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt
động cảng thủy nội địa.
5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác.
5.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa
theo mẫu;
- Văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật của cấp có thẩm quyền về nâng
cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa;
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- Bản vẽ hoàn công của bến thủy nội địa;
- Bản vẽ mặt bằng công trình, vùng đất, vùng nƣớc của bến thủy nội địa;
- Hồ sơ kiểm tra tính toán thực tế bến thủy nội địa do đơn vị tƣ vấn có tƣ
cách pháp nhân kiểm định thực hiện.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
5.4. Thời hạn giải quyết:
- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài:
+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục
Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ
điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo
thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng
thủy nội địa;
- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong
thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đƣờng thủy nội
địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt
động cảng thủy nội địa.
5.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
5.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
5.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động
cảng thủy nội địa.
5.8. Phí, lệ phí: Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố
chuyển bến thủy thành cảng thủy nội địa.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa./.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CHUYỂN BẾN THỦY NỘI ĐỊA
THÀNH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa
Kính gửi: ………..(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ
quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: .....................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số….. ngày…… tháng…… năm……
tại...................................................................................................................
Địa chỉ: ………………………………………… số điện thoại liên hệ: ......
1. Thông tin bến thủy nội địa (2): ................................................................
a) Vị trí bến có tọa độ (3) .............................................................................
Từ km thứ …………….. đến km thứ ...........................................................
Trên bờ (phải hay trái) …….sông, kênh). ...................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn), huyện (quận) ..................................
Tỉnh (thành phố) ..........................................................................................
b) Bến đã đƣợc công bố hoạt động theo Quyết định số... ngày.../.../... của .
c) Bến thuộc loại ..........................................................................................
d) Phạm vi vùng đất sử dụng .......................................................................
d) Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu bến, kho bãi, kết nối các
phƣơng thức vận tải khác: ....................................................................................)
e) Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ………………… có tọa độ .......................
2. Nội dung đề nghị công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng ..............
a) Phƣơng tiện có mớn nƣớc ...m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở……… hành
khách.
b) Thời hạn hoạt động: Từ ngày ………………….. đến ngày ....................
c) Hồ sơ gửi kèm gồm: ................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa,
pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công bố Hoạt động
cảng (bến).
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- …;
- Lƣu: VT,…
Ghi chú:

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)
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(1) Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.
(2) Tên cảng (bến).
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
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6. Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa
6.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố đóng cảng, bến
thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền nhƣ sau:
- Bộ Giao thông vận tải: cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy
nƣớc ngoài;
- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy
nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa
quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên đƣờng thủy nội địa
quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng
nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia,
- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): cảng
thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng
nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất
vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng,
cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc
gia, trừ trƣờng thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp
khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định;
- Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận huyện
đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp: bến khách ngang sông, bến thủy nội
địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ƣơng.
b) Giải quyết TTHC: Kể từ ngày nhận đƣợc văn bản, đơn đề nghị của cơ
quan, chủ cảng, bến thủy nội địa cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định
công bố đóng cảng, bến thủy nội địa.
6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác.
6.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị đóng cảng, bến thủy nội địa của chủ cảng, bến thủy nội địa.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
6.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
6.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
6.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải;
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải;
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- Cơ quan phối hợp: Không.
6.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố đóng cảng,
bến thủy nội địa.
6.8. Phí, lệ phí: Không.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
7. Thiết lập khu neo đậu
7.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thiết lập khu neo đậu
nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:
- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công) thỏa
thuận thiết lập khu neo đậu trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội
địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và các trƣờng hợp khác
do Bộ Giao thông vận tải quyết định;.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thỏa thuận thiết lập
khu neo đậu gửi cho chủ đầu tƣ.
7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tai Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
7.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập khu neo đậu theo mẫu;
- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của cơ quan có thẩm
quyền;
- Bình đồ khu vực dự kiến thiết lập khu neo đậu: phải thể hiện phạm vi
khu neo đậu, cao trình đáy, vị trí luồng, công trình liền kề (nếu có) trên hệ tọa độ
quốc gia VN2000 và hệ cao độ nhà nƣớc, tỷ lệ bản vẽ từ 1/500 đến 1/2.000.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
7.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
7.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
7.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải
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- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam
hoặc Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thiết lập khu
neo đậu.
7.8. Phí, lệ phí: Không.
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thiết lập khu
neo đậu.
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
7.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THIẾT LẬP KHU NEO ĐẬU
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thỏa thuận thiết lập khu neo đậu
Kính gửi: ………..(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ
quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: .....................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày… tháng... năm... tại ..........
Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ: .........................................
Đề nghị thiết lập khu neo đậu (2) ................................................................
1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3) ......................................................
Cách bờ (phải hay trái) ....sông, kênh …………; cách luồng chính ...........;
Thuộc địa phận: xã (phƣờng) ………………… huyện (quận) ...................
Tỉnh (thành phố) ..........................................................................................
2. Quy mô dự kiến xây dựng (4) ..................................................................
3. Thiết bị, phao neo đậu phƣơng tiện: ........................................................
4. Mục đích sử dụng ....................................................................................
5. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ....................................................................
6. Phƣơng tiện, thiết bị xếp dỡ hàng hóa: ....................................................
7. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có trọng tải ... tấn hoặc mớn nƣớc ... m; có sức
chở ...hành khách.
8. Hồ sơ gửi kèm gồm: ................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa,
pháp luật khác có liên quan và nội dung văn bản thỏa thuận thiết lập khu neo đậu./.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- …;
- Lƣu: VT,…
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(2) Tên khu neo đậu.
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
(4) Số lƣợng phao neo và khoảng cách.

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)
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8. Công bố hoạt động khu neo đậu
8.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hoạt động khu
neo đậu nộp hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sau:
- Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): công
bố hoạt động khu neo đậu trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội
địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và các trƣờng hợp khác
do Bộ Giao thông vận tải quyết định).
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố
hoạt động khu neo đậu
8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công, hoặc hình thức phù hợp khác.
8.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu theo mẫu;
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đƣa vào sử dụng;
- Bình đồ khu vực khu neo đậu;
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng đối với phao
neo (nếu dùng phao neo);
- Biên bản nghiệm thu rà quét vật chƣớng ngại.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
8.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
8.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
8.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải công bố hoạt
động khu neo đậu trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
8.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động
khu neo đậu.
8.8. Phí, lệ phí: Không.
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố hoạt
động khu neo đậu.
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8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG KHU NEO ĐẬU
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố hoạt động khu neo đậu
Kính gửi: ………….(1)

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy
định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ....................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: ......................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày… tháng... năm... tại............
Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ: ...........................................
Đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu (2) .................................................
1. Vị trí khu neo đậu (3) ................................................................................
Cách bờ (phải hay trái) ....sông, kênh …………; cách luồng chính ............. ;
Thuộc địa phận: xã (phƣờng) ………………… huyện (quận) .....................
Tỉnh (thành phố) ............................................................................................
2. Mục đích sử dụng ......................................................................................
3. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ......................................................................
4. Thiết bị, phao neo đậu phƣơng tiện: ..........................................................
5. Phƣơng tiện, thiết bị xếp dỡ hàng hóa: .....................................................
6. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có trọng tải ... tấn hoặc mớn nƣớc ... m; có sức
chở ...hành khách.
7. Hồ sơ gửi kèm gồm: ..................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật
khác có liên quan và nội dung văn bản thỏa thuận thiết lập khu neo đậu./.
Nơi nhận:
TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
- Nhƣ trên;
(Ký tên và đóng dấu)
- …;
- Lƣu: VT,…
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Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(2) Tên khu neo đậu.
(3) Hệ tọa độ VN 2000.

9. Công bố đóng khu neo đậu
9.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố đóng khu neo
đậu hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:
- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: công bố đóng khu neo đậu trên đƣờng
thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội
địa quốc gia, khu neo đậu có vùng nƣớc vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia
vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao
thông vận tải quyết định;
- Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): công
bố đóng khu neo đậu trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa
chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và các trƣờng hợp khác do
Bộ Giao thông vận tải quyết định.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc đơn đề
nghị của chủ đầu tƣ khu neo đậu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định
công bố đóng khu neo đậu.
9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công: hoặc hình thức phù hợp khác.
9.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị theo mẫu
- Biên bản hoàn thành thu hồi báo hiệu, thiết bị neo đậu; biên bản hoàn
thành rà quét vật chƣớng ngại trong vùng nƣớc khu neo đậu.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
9.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đƣợc biên bản khảo sát hiện trƣờng khu neo đậu hoặc đơn đề nghị của chủ
đầu tƣ khu neo đậu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố đóng
khu neo đậu.
9.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
9.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
9.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố đóng khu
neo đậu.
9.8. Phí, lệ phí: Không.
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố đóng
khu neo đậu.
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
9.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐÓNG KHU NEO ĐẬU
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
------Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố đóng khu neo đậu
Kính gửi: ……………….(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ
quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: .................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: ..................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày… tháng... năm... tại ........
Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ: .......................................
Đề nghị công bố đóng khu neo đậu (2) .....................................................
1. Vị trí khu neo đậu độ (3) .......................................................................
Cách bờ (phải hay trái) ....sông, kênh …………; cách luồng chính .........;
Thuộc địa phận: xã (phƣờng) ………………… huyện (quận) .................
tỉnh (thành phố) .........................................................................................
2. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ..................................................................
3. Lý do đóng khu neo đậu ........................................................................
4. Hồ sơ gửi kèm gồm: ..............................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa,
pháp luật khác có liên quan và nội dung văn bản thỏa thuận thiết lập khu neo đậu./.
Nơi nhận:
TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
- Nhƣ trên;
(Ký tên và đóng dấu)
- …;
- Lƣu: VT,…
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(2) Tên khu neo đậu.
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
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10. Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đƣờng thủy nội địa đối với công
trình xây dựng, hoạt động trên đƣờng thủy nội địa
10.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thiết lập báo hiệu
đƣờng thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đƣờng thủy nội
địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:
- Chi cục đƣờng thủy nội địa khu vực: thỏa thuận thiết lập báo hiệu đối
với luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, công trình, khu vực hoạt động
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 trên đƣờng thủy nội địa quốc gia và đƣờng thủy nội địa chuyên dùng
nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia trừ báo hiệu đƣợc thiết lập tại cảng, bến
thủy nội địa;
- Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): thỏa
thuận thiết lập báo hiệu đối với luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng,
công trình, khu vực hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số
08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và đƣờng
thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thỏa thuận thiết lập báo hiệu
gửi chủ đầu tƣ.
10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạiTrung tâm Phục vụ Hành chính
công: hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
10.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập báo hiệu theo mẫu.
- Sơ đồ dự kiến vị trí báo hiệu.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
10.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
10.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
10.6. Cơ quan thực hiện TTIIC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không
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10.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thiết lập
báo hiệu đƣờng thủy nội địa.
10.8. Phí, lệ phí: Không
10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận
thiết lập báo hiệu đƣờng thủy nội địa
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
10.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN THIẾT LẬP BÁO HIỆU
ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN
-------

Số: …/…

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

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đƣờng thủy nội địa
Kính gửi: ……….(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ
quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân:
Ngƣời đại diện theo pháp luật:
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày …. tháng... năm...tại
Địa chỉ: ……………………….. số điện thoại liên hệ:
Đề nghị chấp thuận thiết lập báo với nội dung nhƣ sau:
1. Vị trí: (2)
2. Số lƣợng báo hiệu:
3. Loại báo hiệu:
4. Hệ thống khác (nếu có):
5. Hồ sơ gửi kèm gồm:
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan
thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đƣờng
thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan./.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- …;
- Lƣu: VT,…

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(2) Hệ tọa độ VN 2000 hoặc địa danh hành chính, lý trình sông, kênh.
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11. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
11.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ đầu tƣ có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ thuật
xây dựng bến thủy nội địa nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC:
- Chủ đầu tƣ nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục
vụ Hành chính công), đối với bến thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia,
đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, trƣớc khi
có văn bản thỏa thuận, Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến của Chi cục đƣờng thủy
nội địa khu vực.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị
của Sở Giao thông vận tải, Chi cục đƣờng thủy nội địa khu vực có văn bản trả
lời;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản của Chi
cục đƣờng thủy nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải có văn bản thỏa thuận
thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tƣ;
- Trƣờng hợp bến thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển, trƣớc khi thẩm
định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam,
Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến của Cảng vụ hàng hải bằng văn bản. Trong thời
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị, Cảng vụ hàng hải
có văn bản trả lời.
11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
11.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
theo mẫu;
- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án của cơ quan có
thẩm quyền (nếu có);
- Sơ đồ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa: Thể hiện địa
danh, vị trí công trình, vùng đất, vùng nƣớc trƣớc bến thủy nội địa, lý trình (km)
sông, kênh, rạch và các công trình liền kề (nếu có).
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
11.4. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị
của Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời;
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản của Sở
Giao thông vận tải có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ
đầu tƣ;
- Trƣờng hợp bến thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển, trƣớc khi thẩm
định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến
của Cảng vụ hàng hải bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị, Cảng vụ hàng hải có văn bản trả lời.
11.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
11.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Chi cục Đƣờng thủy nội địa khu vực; Cảng vụ hàng
hải.
11.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số
kỹ thuật xây dựng bến.
11.8. Phí, lệ phí: Không.
11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận
xây dựng bến thủy nội địa.
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN XÂY DỰNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa
Kính gửi: ..................(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ..........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật:...............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại ....
Địa chỉ:................................................. số điện thoại liên hệ: ...............................
Đề nghị xây dựng cảng, bến thủy nội địa (tên cảng, bến thủy nội địa) ......................
1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3)...................................................................
Từ km thứ.......................... đến km thứ ................................................................
Trên bờ (phải hay trái)........ sông, kênh) ................................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn)............................. huyện (quận) ..................
Tỉnh (thành phố): ..................................................................................................
2. Quy mô dự kiến (số cầu cảng, bến; kết cấu, cao trình mặt cầu cảng, bến).
3. Mục đích sử dụng .............................................................................................
4. Phạm vi vùng đất sử dụng.................................................................................
5. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ...m; có sức chở... hành khách.
6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng: (chiều dài dọc theo bờ sông, kênh . .m, chiều rộng từ mép
ngoài cầu cảng, bến...m);
7. Thời gian thực hiện: ..........................................................................................
8. Hồ sơ gửi kèm:.................................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật
khác có liên quan và nội dung trong văn bản thỏa thuận xây dựng, (thiết lập) cảng (bến).
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- ...
- Lƣu: VT,...

THỦ TRƢỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(2) Đối với bến thủy nội địa tạm thời không phải ghi nội dung này.
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
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12. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông,
bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
12.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ đầu tƣ có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ thuật
xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình
chính nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải;
b) Giải quyết TTHC: Sở Giao thông vận tải đƣợc phân cấp thỏa thuận
thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi
công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng.
12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
12.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thỏa thuận xây dựng bến thủy nội địa theo mẫu;
- Bản vẽ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa: Thể hiện địa
danh, vị trí công trình lân cận, vùng đất, vùng nƣớc trƣớc bến, lý trình (km)
sông, kênh, rạch.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
12.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
12.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
12.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân
dân thành phố, thị xã, quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Không.
12.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số
kỹ thuật xây dựng bến.
12.8. Phí, lệ phí: Không.
12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang
sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

40
12.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BẾN THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa
Kính gửi: ....................(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ..........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật:...............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại ....
Địa chỉ:................................................... số điện thoại liên hệ: ............................
Đề nghị xây dựng cảng, bến thủy nội địa (tên cảng, bến thủy nội địa) ......................
1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3)...................................................................
Từ km thứ.......................... đến km thứ ................................................................
Trên bờ (phải hay trái)........ sông, kênh) ................................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).............................. huyện (quận) ..................
Tỉnh (thành phố): ..................................................................................................
2. Quy mô dự kiến (số cầu cảng, bến; kết cấu, cao trình mặt cầu cảng, bến).
3. Mục đích sử dụng .............................................................................................
4. Phạm vi vùng đất sử dụng.................................................................................
5. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ...m; có sức chở... hành khách.
6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng: (chiều dài dọc theo bờ sông, kênh . .m, chiều rộng từ mép
ngoài cầu cảng, bến...m);
7. Thời gian thực hiện: ..........................................................................................
8. Hồ sơ gửi kèm:.................................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật
khác có liên quan và nội dung trong văn bản thỏa thuận xây dựng, (thiết lập) cảng (bến).
Nơi nhận:
THỦ TRƢỞNG
- Nhƣ trên;
- ...;
(Ký tên và đóng dấu)
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(2) Đối với bến thủy nội địa tạm thời không phải ghi nội dung này.
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
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13. Công bố hoạt động bến thủy nội địa
13.1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hoạt động bến
thủy nội địa nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt
động bến thủy nội địa.
13.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạiTrung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
13.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu;
- Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng bến
thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao và xuất trình bản chính để
đối chiếu đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tƣ xây dựng;
- Bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến thủy nội
địa hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trƣờng hợp là bến
phao;
- Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
của chủ đầu tƣ (đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tƣ xây dựng) hoặc phƣơng
án khai thác bến thủy nội địa;
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt
bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang công trình đối với bến thủy nội địa có dự
án đầu tƣ xây dựng;
- Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của kết
cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu
sử dụng kết cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông làm cầu bến hoặc bến phao).
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
13.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
13.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
13.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
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- Cơ quan phối hợp: Không.
13.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động
bến thủy nội địa.
13.8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần.
13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố
hoạt động bến thủy nội địa.
13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
13.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản
lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt.
Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ BẾN THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa
Kính gửi:
(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày.tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về quản
lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ..........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: ..............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày ... tháng ... năm .... tại ..
Địa chỉ: ........ số... điện thoại liên hệ: .....................................................................
Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) ...........................................................
1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................
Từ km thứ......... đến km thứ ................................................................................
Trên bờ (phải hay trái)............... sông, kênh...........................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).................. huyện (quận) ..............................
Tỉnh (thành phố) ..................................................................................................
2. Cảng (bến) thuộc loại........................................................................................
3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................
4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số lƣợng cầu cảng,
bến, kích thƣớc cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết nối các phƣơng thức vận tải
khác).

43
5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: .................................................................................
6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng .............................................................................
7. Phạm vi vùng nƣớc khu neo đậu. tại vị trí có tọa độ ...........................................
8. Phƣơng án khai thác cảng (bến)........................................................................
9. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở. hành
khách.
10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng..năm... đến ngày ...tháng...năm...
11. Hồ sơ gửi kèm: ..............................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy
đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật khác có liên
quan và nội dung quy định trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến).
Nơi nhận:
TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
- Nhƣ trên;
(Ký tên và đóng dấu)
- ...;
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố.
(2) Tên cảng (bến).
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
- Trƣờng hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ ban hành 01
quyết định công bố
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14. Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục
vụ thi công công trình chính
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi đƣa bến khách ngang sông, bến thủy nội
địa phục vụ thi công công trình chính vào khai thác, chủ bến nộp hồ sơ đến Sở
Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện đƣợc
phân cấp.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố
hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình
chính.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn nghị công bố hoạt động theo mẫu;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu
có), bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến (đối với bến
khách ngang sông); bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trƣờng của kết cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải
đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông làm bến).
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Chủ bến
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban
nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban
nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động
bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.
8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần.
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9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố hoạt
động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản
lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SỐNG, BẾN
THỦY NỘI ĐỊA PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CHÍNH
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa
Kính gửi:
(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày.tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về quản
lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ...........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: ..............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày ... tháng ... năm .... tại ....
Địa chỉ:...... số điện thoại liên hệ: ..........................................................................
Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2).............................................................
1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................
Từ km thứ....... đến km thứ ...................................................................................
Trên bờ (phải hay trái)........... sông, kênh...............................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).............. huyện (quận)...................................
Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................
2. Cảng (bến) thuộc loại ........................................................................................
3. Phạm vi vùng đất sử dụng .................................................................................
4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số lƣợng cầu cảng,
bến, kích thƣớc cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết nối các phƣơng thức vận tải
khác).
5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: ..................................................................................
6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ..............................................................................
7. Phạm vi vùng nƣớc khu neo đậu........................................................................ tại vị trí có
tọa độ
8. Phƣơng án khai thác cảng (bến) ........................................................................
9. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở. hành
khách.
10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng..năm... đến ngày ...tháng...năm...11. Hồ sơ gửi kèm:
...............................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy
đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật khác có liên
quan và nội dung quy định trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến).
Nơi nhận:
TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
- Nhƣ trên;
- ...;
(Ký tên và đóng dấu)
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố.
(2) Tên cảng (bến).
(3 ) Hệ tọa độ VN 2000.
- Trƣờng hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ ban hành 01 quyết định công bố.
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15. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi đƣa công trình cảng thủy nội địa vào khai
thác, chủ cảng nộp hồ đến cơ quan có thẩm quyền nhƣ sau:
- Bộ Giao thông vận tải: công bố hoạt động cảng thủy nội địa tiếp nhận
phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài;
- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: công bố hoạt động cảng thủy nội địa
trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với
đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên
đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy
nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, trừ
trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác
do Bộ Giao thông vận tải quyết định;
- Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): công
bố hoạt động cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy
nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa
trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trừ trƣờng
hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ
Giao thông vận tải quyết định.
b) Giải quyết TTHC:
- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài:
+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục
Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ
điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo
thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng
thủy nội địa;
- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong
thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đƣờng thủy nội
địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt
động cảng thủy nội địa.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo mẫu;
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- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối
chiếu văn bản phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng cảng thủy nội địa của cơ quan có
thẩm quyền;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối
chiếu giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng cảng thủy nội địa do cơ quan có thẩm
quyền cấp;
- Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình
cảng thủy nội địa;
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đƣa vào sử dụng;
bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng
thủy nội địa;
- Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chƣớng ngại trong vùng nƣớc
cảng; biên bản xác nhận thiết lập báo hiệu tại cảng;
- Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của
pông-tông, phao neo thuộc đối tƣợng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông
làm cầu cảng);
- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm
quyền theo quy định;
- Bản sao giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận
phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài (đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện
thủy nƣớc ngoài);
- Bản sao quyết định công bố mở luồng chuyên dùng của cơ quan có
thẩm quyền (nếu có) đối với trƣờng hợp cảng thủy nội địa có luồng chuyên
dùng.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết:
- Đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định, Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ,
nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo
thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng
thủy nội địa.
- Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục
Đƣờng thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định
công bố hoạt động cảng thủy nội địa.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
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6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động
cảng thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố hoạt
động cảng thủy nội địa.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản
lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa
Kính gửi: ...................(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ..........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: ..............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày ... tháng ... năm .... tại ..
Địa chỉ: ........ số... điện thoại liên hệ: .....................................................................
Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) ...........................................................
1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................
Từ km thứ......... đến km thứ .................................................................................
Trên bờ (phải hay trái)............... sông, kênh...........................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).................. huyện (quận) ..............................
Tỉnh (thành phố) ..................................................................................................
2. Cảng (bến) thuộc loại........................................................................................
3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................
4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số lƣợng cầu cảng,
bến, kích thƣớc cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết nối các phƣơng thức vận tải
khác).
5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: .................................................................................
6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng .............................................................................
7. Phạm vi vùng nƣớc khu neo đậu. tại vị trí có tọa độ ...........................................
8. Phƣơng án khai thác cảng (bến)........................................................................
9. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở. hành
khách.
10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng..năm... đến ngày ...tháng...năm...
11. Hồ sơ gửi kèm: ..............................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy
đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật khác có liên
quan và nội dung quy định trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến)
TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
Nơi nhận:
(Ký tên và đóng dấu)
- Nhƣ trên;
- ...;
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố.
(2) Tên cảng (bến).
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
- Trƣờng hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ ban hành 01
quyết định công bố.
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16. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không còn nhu
cầu tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cảng thủy nội địa đã đƣợc công bố tiếp nhận
phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài nhƣng chủ cảng không còn nhu cầu tiếp nhận
phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:
Bƣớc 1: Chủ cảng gửi văn bản (nêu rõ lý do) đến Bộ Giao thông vận tải
đề nghị chấp thuận cảng thủy nội địa trƣờng hợp không có nhu cầu tiếp nhận
phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài.
Bƣớc 2: Sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, chủ
cảng gửi gửi hồ sơ đến Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông
vận tải đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng
tiện thủy nƣớc ngoài:
+ Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: công bố cảng thủy nội địa trên
đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng
thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa
có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên
đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối
với đƣờng thủy nội địa quốc gia;
+ Sở Giao thông vận tải: công bố cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội
địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa
phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội
địa địa phƣơng.
b) Giải quyết TTHC:
Bƣớc 1: Chấp thuận hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không có
nhu cầu tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị
của chủ cảng, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận gửi chủ cảng.
Bƣớc 2: Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng
tiện thủy nƣớc ngoài
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đơn của chủ cảng,
Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định
công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc
ngoài gửi chủ cảng đồng thời gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh để theo dõi.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp Trung tâm Phục vụ Hành chính công
hoặc hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
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a) Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ chấp thuận hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không có nhu
cầu tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Văn bản (nêu rõ lý do) gửi Bộ Giao
thông vận tải;
- Hồ sơ công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện
thủy nƣớc ngoài: Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo mẫu.
b) Số lƣợng hồ sơ:
- Chấp thuận hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không còn nhu cầu
tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 01 (một) bộ hồ sơ;
- Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy
nƣớc ngoài: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết:
- Chấp thuận hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không còn nhu cầu
tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị của chủ cảng, Bộ Giao thông vận tải có văn bản
chấp thuận gửi chủ cảng;
- Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy
nƣớc ngoài: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đơn của chủ
cảng, Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết
định công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy
nƣớc ngoài gửi chủ cảng đồng thời gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh để theo dõi.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động
cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài.
8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố hoạt
động cảng thủy nội địa.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
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- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản
lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt.
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa
Kính gửi:

(1)

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ..........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: ..............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày ... tháng ... năm .... tại ..
Địa chỉ: ........ số... điện thoại liên hệ: .....................................................................
Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) ...........................................................
1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................
Từ km thứ......... đến km thứ .................................................................................
Trên bờ (phải hay trái)............... sông, kênh...........................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).................. huyện (quận) ..............................
Tỉnh (thành phố) ..................................................................................................
2. Cảng (bến) thuộc loại........................................................................................
3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................
4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số lƣợng cầu cảng,
bến, kích thƣớc cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết nối các phƣơng thức vận tải
khác).
5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: .................................................................................
6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng .............................................................................
7. Phạm vi vùng nƣớc khu neo đậu. tại vị trí có tọa độ ...........................................
8. Phƣơng án khai thác cảng (bến)........................................................................
9. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở. hành
khách.
10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng..năm... đến ngày ...tháng...năm...
11. Hồ sơ gửi kèm: ..............................................................................................

54
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy
đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật khác có liên
quan và nội dung quy định trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến)
Nơi nhận:
TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
- Nhƣ trên;
- ...;
(Ký tên và đóng dấu)
- Lƣu: VT,...

Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố.
(2) Tên cảng (bến).
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
- Trƣờng hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ ban hành 01
quyết định công bố.
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17. Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng
chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (đối với luồng
chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng)
b) Giải quyết TTHC:
- Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Đƣờng
thủy nội địa Việt Nam thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao
thông vận tải;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ và báo
cáo của Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải ban hành
quyết định công bố mở luồng
- Công bố luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao
thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ và báo
cáo của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định
công bố mở luồng.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố mở luồng đƣờng thủy nội địa theo mẫu.
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đƣa vào sử dụng,
bản vẽ hoàn công công trình luồng, hệ thống báo hiệu đƣờng thủy nội địa đối
với luồng có dự án đầu tƣ xây dựng mới hoặc luồng đƣợc cải tạo, nâng cấp;
- Bình đồ hiện trạng luồng đề nghị công bố thể hiện địa danh, lý trình, vị
trí báo hiệu, các công trình hiện có trên luồng đối với luồng không có dự án đầu
tƣ xây dựng.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết:
- Công bố luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao
thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh;
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
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6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố mở luồng
đƣờng thủy nội địa
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố mở
luồng đƣờng thủy nội địa.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ LUỒNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊ
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: .../...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về công bố mở luồng đƣờng thủy nội địa ... (1)
Kính gửi:
(2)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
Tên tổ chức, cá nhân: ...........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật:...............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày. tháng... năm... tại...
Địa chỉ:................................................. số... điện thoại liên hệ: .............................
Đề nghị ..(2).. xem xét công bố mở luồng... (1), với nội dung sau:
1. Chiều dài luồng đƣờng thủy nội địa...km.
2. Điểm khởi đầu, điểm kết thúc luồng (3) hoặc địa đanh điểm khởi đầu, điểm kết thúc:
3. Cấp kỹ thuật của luồng đƣờng thủy nội địa: ........................................................
a) Bề rộng luồng: ..................................................................................................
b) Chiều sâu nhỏ nhất: .........................................................................................
c) Bán kính cong nhỏ nhất: ...................................................................................
4. Công trình hiện có trên luồng (chiều cao, chiều rộng khoang thông thuyền):
5. Loại luồng (quốc gia, địa phƣơng, chuyên dùng): ...............................................
6. Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng đƣờng thủy nội địa:
..........................................................
7. Các nội dung khác ............................................................................................
8. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:..................................................................................
Đề nghị.... (2)............... xem xét, giải quyết./.
THỦ TRƢỞNG
Nơi nhận:
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)
- Nhƣ trên;
- ...;
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Tên đƣờng thủy nội địa đề nghị công bố.
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền công bố mở luồng.
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
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18. Công bố đóng luồng đƣờng thủy nội địa chuyên dùng khi không
có nhu cầu khai thác, sử dụng
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân có luồng không có nhu cầu khai
thác, sử dụng nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
b) Giải quyết TTHC:
- Thủ tục đóng luồng chuyên dùng :
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo
của Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban
hành quyết định công bố đóng luồng theo phạm vi quản lý.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố đóng luồng đƣờng thủy nội địa theo mẫu.
- Phƣơng án thu hồi báo hiệu đƣờng thủy nội địa do cơ quan, tổ chức, cá
nhân quản lý luồng lập.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết:
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo
của Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban
hành quyết định công bố đóng luồng theo phạm vi quản lý.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: không
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố đóng luồng.
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8. Phí, lệ phí: Chi phí liên quan khi đóng luồng chuyên dùng do tổ chức,
cá nhân có luồng chuyên dùng chi trả, trừ trƣờng hợp đóng luồng vì lý do bảo
đảm quốc phòng, an ninh do cơ quan đề nghị đóng luồng chi trả.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố đóng
luồng đƣờng thủy nội địa.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐÓNG LUỒNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Số: .../...
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố đóng luồng đƣờng thủy nội địa ... (1)
Kính gửi:
(2)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Căn cứ................................................................................................................. ;
Đ nghị... (2) xem xét công bố đóng luồng... (1), với nội dung sau:
1. Lý do của việc đóng luồng đƣờng thủy nội địa: ...................................................
2. Chiều dài luồng đƣờng thủy nội địa:... km ..........................................................
3. Tọa độ khởi đầu; kết thúc luồng... (3) .................................................................
4. Địa danh điểm khởi đầu; điểm kết thúc luồng: ....................................................
5. Thời gian bắt đầu đóng luồng đƣờng thủy nội địa:...............................................
6. Các nội dung khác: ...........................................................................................
Đề nghị... (2) xem xét, công bố đóng luồng đƣờng thủy nội địa.................................. (1).
7. Hồ sơ gửi kèm:.................................................................................................
Đề nghị ....(2) xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
THỦ TRƢỞNG
- Nhƣ trên;
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)
- ...;
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Tên đƣờng thủy nội địa.
(2) Cơ quan công bố đóng luồng.
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
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19. Thông báo luồng đƣờng thủy nội địa chuyên dùng
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng gửi đơn đề
nghị công bố thông báo luồng đến cơ quan có thẩm quyền sau:
- Sở Giao thông vận tải: thông báo lần đầu, định kỳ, thƣờng xuyên và đột
xuất luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đƣợc báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng, cơ quan có trách
nhiệm thông báo kiểm tra số liệu, thông báo luồng đƣờng thủy nội địa.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung Tâm phục vụ Hành chính
công hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố thông báo luồng theo mẫu
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đƣợc báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo luồng đƣờng thủy nội
địa.
8. Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thông báo
luồng đƣờng thủy nội địa.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO LUỒNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thông báo luồng đƣờng thủy nội địa
Kính gửi:

(1)

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
(2)....báo cáo kết quả khảo sát luồng đƣờng thủy nội địa .... (3). Đề nghị ...(1) xem xét thông
báo luồng... (3).
Hồ sơ gửi kèm gồm:
Đề nghị ....... (1).......... xem xét, thông báo./.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- ...;
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Cơ quan thông báo luồng.
(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị.
(3) Tên luồng đƣờng thủy nội địa.

THỦ TRƢỞNG (2)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)
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20. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng cảng thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan sau:
- Sở Giao thông vận tải: thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy
nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối
với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển
nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ
Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.
b) Giải quyết TTHC:
- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao
thông vận tải có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tƣ.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa
theo mẫu;
- Hồ sơ dự án;
- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án của cơ quan có
thẩm quyền (nếu có);
- Bình đồ vị trí xây dựng cảng thủy nội địa: Thể hiện địa danh, vị trí công
trình cảng, kho, bãi, vùng nƣớc, lý trình (km) sông, kênh, rạch; vùng đất; các
công trình liền kề (nếu có). Vùng nƣớc trên bản vẽ phải thể hiện chiều rộng tối
thiểu từ mép bờ đến hết chiều rộng luồng. Bình đồ đƣợc lập trên hệ tọa độ quốc
gia VN2000 và cao độ nhà nƣớc, có tỷ lệ từ 1/500 đến 1/1000.
b) Số lƣợng hồ sơ:
- 01 (một) bộ hồ sơ đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện
thủy nƣớc ngoài;
4. Thời hạn giải quyết:
- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài:
+ Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì gửi báo cáo
kết quả thẩm định và 01 bộ hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo thẩm
định của Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến của Bộ Quốc
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phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an
ninh đối với việc xây dựng cảng thủy nội địa;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị
của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản thống
nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao
thông vận tải ban hành văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ
đầu tƣ.
- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao
thông vận tải có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tƣ.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải; Cục Đƣờng
thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giao thông vận tải; Cục Đƣờng
thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng cảng.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận
thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẢNG
THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa
Kính gửi:

(1)

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ..........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: ..............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại ....
Địa chỉ: ............................................. số điện thoại liên hệ: ..................................
Đề nghị xây dựng cảng, bến thủy nội địa (tên cảng, bến thủy nội địa) ......................
1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3)...................................................................
Từ km thứ........................ đến km thứ ..................................................................
Trên bờ (phải hay trái)...... sông, kênh) .................................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn)........................ huyện (quận) .......................
Tỉnh (thành phố): ..................................................................................................
2. Quy mô dự kiến (số cầu cảng, bến; kết cấu, cao trình mặt cầu cảng, bến).
3. Mục đích sử dụng .............................................................................................
4. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................
5.Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ...m; có sức chở... hành khách.
6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng: (chiều dài dọc theo bờ sông, kênh .. .m, chiều rộng từ mép
ngoài cầu cảng, bến...m);
7. Thời gian thực hiện: .........................................................................................
8. Hồ sơ gửi kèm: ................................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật
khác có liên quan và nội dung trong văn bản thỏa thuận xây dựng, (thiết lập) cảng (bến).
Nơi nhận:
THỦ TRƢỞNG
- Nhƣ trên;
- ...;
(Ký tên và đóng dấu)
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(2) Đối với bến thủy nội địa tạm thời không phải ghi nội dung này.
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
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21. Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đƣờng thủy nội địa đối với
công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa và các hoạt
động trên đƣờng thủy nội địa
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ đầu tƣ xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân tổ
chức hoạt động nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sau:
- Sở Giao thông vận tải: thỏa thuận về nội dung liên quan đến đƣờng thủy
nội địa đối với các công trình, hoạt động trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng,
đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, hành
lang bảo vệ luồng, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh.
- Cảng vụ, Sở Giao thông vận tải (nơi chƣa có Cảng vụ): thỏa thuận đối
với hoạt động nạo vét cải tạo vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
thuộc phạm vi quản lý.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thỏa thuận gửi chủ
đầu tƣ.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình theo mẫu;
- Bản vẽ mặt cắt công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông.
- Bản vẽ khu vực xây dựng công trình trên hệ tọa độ quốc gia VN2000,
hệ cao độ nhà nƣớc. Trên bản vẽ thể hiện vị trí công trình và cao độ tự nhiên, địa
hình, địa vật của sông, kênh đối với khu vực xây dựng công trình, các công trình
liền kề (nếu có) và các tài liệu sau:
+ Đi với cầu vĩnh cửu, cầu tạm: số liệu về kích thƣớc khoang thông
thuyền (vị trí, chiều rộng, chiều cao tĩnh không); mặt cắt dọc công trình thể hiện
trên mặt cắt ngang sông, kênh;
+ Đối với cầu quay, cầu cất, cầu phao, cầu nâng hạ, công trình thủy điện
kết hợp giao thông: số liệu về khoang thông thuyền (vị trí, chiều rộng, chiều cao
tĩnh không, chiều dài, độ sâu ngƣỡng âu); phƣơng án và công nghệ đóng, mở;
bản vẽ thiết kế vị trí, vùng nƣớc dự kiến bố trí cho phƣơng tiện neo đậu khi chờ
đợi qua công trình;
+ Đối với đƣờng ống, đƣờng dây, công trình vƣợt qua luồng trên không:
bản vẽ, các số liệu về chiều cao tĩnh không, thể hiện điểm cao nhất của đƣờng
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ống, đƣờng dây (điểm thấp nhất của đƣờng dây điện, tính cả hành lang an toàn
lƣới điện), công trình vƣợt qua luồng;
+ Đối với công trình ngầm, đƣờng dây, đƣờng ống dƣới đáy luồng: bản vẽ
thể hiện khoảng cách, cao trình đỉnh công trình đến cao trình đáy thiết kế luồng,
phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng đƣờng thủy nội địa;
+ Đối với công trình đập, thủy điện, thủy lợi: bình đồ và bản vẽ khu vực
cảng, bến thủy nội địa hoặc khu vực chuyển tải tại thƣợng lƣu và hạ lƣu công
trình; phƣơng án bốc xếp, chuyển tải;
+ Đối với công trình phục vụ quốc phòng, an ninh; công trình phong điện,
nhiệt điện; bến phà, kè: bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng; công trình kè,
chỉnh trị khác; kích thƣớc, kết cấu các cầu cảng, kè, công trình chỉnh trị khác và
các công trình phụ trợ; vùng nƣớc của cảng.
* Đối với các hoạt động : Hoạt động thi công công trình (bao gồm hoạt
động nạo vét vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu); khai thác tài
nguyên, khoáng sản; Khu vực nuôi trồng thủy sản, hải sản (bè cá, lồng cá, đăng,
đáy cá, bãi nuôi trồng thủy sản, hải sản); tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí,
diễn tập, thể thao, lễ hội; họp chợ, làng nghề, thực hành đào tạo nghề, hồ sơ
gồm:
- Đơn đề nghị thỏa thuận theo mẫu;
- Bản vẽ thể hiện phạm vi khu vực hoạt động, phạm vi luồng và hành
lang bảo vệ luồng, khoảng cách đến các công trình liên quan ở khu vực và
phƣơng án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa;
- Bản vẽ các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định phạm vi, cao trình
nạo vét, khai thác tài nguyên, khoáng sản (đối với hoạt động nạo vét cải tạo
vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa, luồng chuyên dùng vào cảng, bến thủy nội
địa, khu neo đậu; khai thác tài nguyên, khoáng sản).
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ
- Cơ quan phối hợp: Không
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận.
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8. Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận vị
trí xây dựng công trình.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: .../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thỏa thuận vị trí xây dựng công trình (không thuộc kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa) hoặc
tổ chức hoạt động trên đƣờng thủy nội địa
Kính gửi:
(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về
quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ...........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật:...............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng... năm... tại........................
Địa chỉ:...................... số điện thoại liên hệ: ........................................................
Đề nghị xây dựng công trình (tổ chức hoạt động) (2) ..............................................
1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3)...................................................................
Từ km thứ.............................................. đến km thứ ............................................
Trên bờ (phải hay trái).............. sông, kênh) .......................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng)........................... huyện (quận) .................................
Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................
2. Quy mô dự kiến xây dựng (hoạt động)................................................................
3. Mục đích sử dụng .............................................................................................
4. Phạm vi vùng đất, vùng nƣớc sử dụng ...............................................................
5. Mức độ ảnh hƣởng đến an toàn giao thông: .......................................................
6. Hồ sơ gửi kèm gồm: .........................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy
đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa và pháp luật
khác có liên quan./.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- ...;

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)
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- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Tên Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.
(2) Tên công trình, hoạt động,
(3) Trên bờ hay trên đƣờng thủy và sử dụng hệ tọa độ VN 2000.

22. Công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội địa
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi thi công công trình hoặc tổ chức các hoạt
động trên đƣờng thủy nội địa, chủ đầu tƣ hoặc tổ chức, cá nhân thi công công
trình, tổ chức hoạt động gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm sau:
- Sở Giao thông vận tải: công bố hạn chế giao thông đối với các trƣờng
hợp trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối
với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, vùng nƣớc chƣa đƣợc tổ chức quản lý nhƣng
có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, trừ vùng
nƣớc thuộc thẩm quyền của Cục Đƣờng thủy nội địa và Chi cục đƣờng thủy nội
địa dƣới đây:
+ Có vật chƣớng ngại trên luồng gây cản trở giao thông;
+ Thi công công trình trên luồng, hành lang bảo vệ luồng, vùng nƣớc
cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và vùng nƣớc chƣa đƣợc tổ chức quản lý
nhƣng có hoạt động vận tải mà xuất hiện tình huống gây ảnh hƣởng đến an toàn
giao thông;
+ Công trình trên đƣờng thủy nội địa làm hạn chế chuẩn tắc luồng đã
đƣợc công bố;
+ Hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn;
+ Hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh;
+ Hoạt động diễn tập, thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí, thực tập đào tạo
nghề, họp chợ, làng nghề;
- Cảng vụ: công bố hạn chế giao thông trong vùng nƣớc cảng, bến thủy
nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản công bố hạn chế giao
thông đƣờng thủy nội địa gửi cho chủ đầu tƣ hoặc tổ chức, cá nhân.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp Trung tâm Phục vụ Hành chính công
hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

69
- Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội địa (ghi rõ
vị trí, thời gian hạn chế thi công).
- Phƣơng án đảm bảo đảm an toàn giao thông đƣợc phê duyệt.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Chủ đầu tƣ xây dựng công trình, Tổ
chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan phối hợp: Không
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản công bố hạn chế giao
thông đƣờng thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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23. Chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông
23.1. Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi thi công công trình (công trình xây dựng:
Công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Kè, đập thủy lợi, cầu, bến
phà; Phong điện, nhiệt điện, thủy điện; Công trình vƣợt qua luồng trên không
hoặc dƣới đáy luồng; Công trình khác ảnh hƣởng đến an toàn giao thông trên
đƣờng thủy nội địa.), tổ chức hoạt động ( hoạt động thi công công trình (bao
gồm hoạt động nạo vét vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu); khai
thác tài nguyên, khoáng sản; Khu vực nuôi trồng thủy sản, hải sản (bè cá, lồng
cá, đăng, đáy cá, bãi nuôi trồng thủy sản, hải sản); tổ chức hoạt động vui chơi,
giải trí, diễn tập, thể thao, lễ hội; họp chợ, làng nghề, thực hành đào tạo nghề;
Các hoạt động khác ảnh hƣởng đến an toàn giao thông trên đƣờng thủy nội địa),
chủ đầu tƣ hoặc tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan sau để đề nghị chấp
thuận:
- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam chấp thuận phƣơng án bảo đảm an
toàn giao thông đối với công trình, hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh trên
đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng
thủy nội địa quốc gia.
- Chi cục đƣờng thủy nội địa khu vực chấp thuận phƣơng án bảo đảm an
toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đƣờng thủy nội địa quốc gia;
đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, vùng nƣớc
chƣa đƣợc tổ chức quản lý nhƣng có hoạt động vận tải tiếp giáp với hành lang
bảo vệ luồng quốc gia, trừ trƣờng hợp quy định thuộc thẩm quyền của Cục
Đƣờng thủy nội địa Việt Nam và Cảng vụ.
- Sở Giao thông vận tải chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao
thông đối với công trình, hoạt động trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng; đƣờng
thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, vùng nƣớc
chƣa đƣợc tổ chức quản lý nhƣng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ƣơng, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm d khoản này. Căn
cứ tình hình thực tế, Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy
quyền, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận phƣơng án bảo đảm
an toàn giao thông;
- Cảng vụ chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt
động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nƣớc cảng, bến
thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý.
b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đƣợc đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm có văn bản chấp thuận phƣơng án
bảo đảm an toàn giao thông gửi cho chủ đầu tƣ hoặc tổ chức, cá nhân.
23.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp
khác.
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23.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông theo
mẫu;
- Phƣơng án thi công, thời gian, tiến độ thi công công trình, tổ chức hoạt
động;
- Phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông;
- Bản sao bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình, phạm vi khu vực
tổ chức thi công công trình, tổ chức hoạt động.
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
23.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đƣợc đủ hồ sơ theo quy định.
23.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
23.6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Chi
cục đƣờng thủy nội địa khu vực; Sở Giao thông vận tải; Cảng vụ
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Chi
cục đƣờng thủy nội địa khu vực; Sở Giao thông vận tải; Cảng vụ
- Cơ quan phối hợp: Không
23.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận phƣơng án
bảo đảm an toàn giao thông.
23.8. Phí, lệ phí: Không
23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị Chấp thuận
phƣơng án đảm bảo an toàn giao thông
23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
23.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN PHƢƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO
THÔNG
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

Số:

/…

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

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Chấp thuận phƣơng án đảm bảo an toàn giao thông
Kính gửi: ……………….(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định
về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ............................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật: .............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày …. tháng... năm... tại .................
Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ: ..................................................
Đề nghị... (1) ... xem xét chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao trong quá trình
(2) …………….tại……… (1)……………. với các thông tin nhƣ sau:
1. Tên công trình: ..................................................................................................
2. Vị trí xây dựng công trình: ...............................................................................
3. Thời gian xây dựng công trình: ........................................................................
4. Phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông ...........................................................
5. Bản sao văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có). .....................
6. Hồ sơ gửi kèm gồm: .........................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đƣờng thủy nội
địa và pháp luật khác có liên quan./.
TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- …;
- Lƣu: VT,…
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
(2) Đầu tƣ, xây dựng, thi công, khai thác... tên công trình.
(3) Tên khu vực, tuyến, luồng, vùng nƣớc...
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II. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
24. Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Ngƣời khai thác quản lý bến có nhu cầu công bố lại hoạt động bến thủy
nội địa nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC:
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố lại hoạt động bến thủy
nội địa;
- Trƣờng hợp thay đổi chủ bến thì chủ mới của bến phải đề nghị công bố
lại hoạt động bến thủy nội địa trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp
nhận bến thủy nội địa.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo mẫu;
- Hồ sơ đối với phần thay đổi kết cấu công trình của bến thủy nội địa:
+ Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
của chủ đầu tƣ (đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tƣ xây dựng) hoặc phƣơng
án khai thác bến thủy nội địa;
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt
bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang công trình đối với bến thủy nội địa có dự
án đầu tƣ xây dựng;
+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của kết
cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu
sử dụng kết cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông làm cầu bến hoặc bến phao).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu
văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nƣớc (đối
với trƣờng hợp Thay đổi vùng đất, vùng nƣớc của bến thủy nội địa);
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu
các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ cảng, bến (đối với trƣờng hợp Thay
đổi chủ bến thủy nội địa.).
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
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4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố lại hoạt động
bến thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố lại
hoạt động bến thủy nội địa.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản
lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt.
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ LẠI HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
___________

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

Số: .../...

______________________________

...., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố (công bố lại) hoạt động cảng (bến) thủy nội địa
Kính gửi:
(1)
Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt
động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ...........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật:...............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại ....
Địa chỉ:.................................................

số điện thoại liên hệ: ...............................

Đề nghị công bố lại hoạt động cảng (bến) thủy nội địa (2) .......................................
Nội dung đề nghị công bố lại:.................................................................................
1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3).............................................................................
Từ km thứ........................... đến

km thứ ...............................................................

Trên bờ (phải hay trái).... sông,

kênh).....................................................................

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn), huyện (quận) ..............................................
Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................
2. Thời hạn hoạt động: từ ngày...tháng. năm...đến ngày...tháng...năm...
3. Hồ sơ gửi kèm gồm: .........................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy
định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định
trong quyết định công bố Hoạt động cảng (bến).

Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- ...;
- Lƣu: VT,...
Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố
(2) Tên cảng (bến).
(3) Hệ tọa độ VN 2000.

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)
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25. Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Ngƣời khai thác quản lý cảng phải đề nghị công bố
lại hoạt động cảng thủy nội địa (trƣờng hợp: thay đổi quy mô, công năng của
cảng thủy nội địa; Thay đổi vùng đất, vùng nƣớc của cảng thủy nội địa; Thay
đổi chủ cảng thủy nội địa.) nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:
- Sở Giao thông vận tải: công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa trên
đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng
thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với
đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trừ trƣờng hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Giao
thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.
- Trƣờng hợp thay đổi chủ cảng thì chủ mới của cảng phải đề nghị công
bố lại hoạt động cảng thủy nội địa trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày
tiếp nhận cảng, bến thủy nội địa.
b) Giải quyết TTHC:
- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ
Giao thông vận tải;
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định và báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố
lại hoạt động cảng thủy nội địa.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính
công hoặc hình thức phù hợp khác.
3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo mẫu;
- Hồ sơ sau đối với phần thay đổi kết cấu công trình của cảng thủy nội
địa:
+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình
cảng thủy nội địa;
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đƣa vào sử dụng;
bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng
thủy nội địa;
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+ Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chƣớng ngại trong vùng nƣớc
cảng; biên bản xác nhận thiết lập báo hiệu tại cảng;
+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của
pông-tông, phao neo thuộc đối tƣợng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông
làm cầu cảng);
+ Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm
quyền theo quy định.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu
văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nƣớc (đối
với trƣờng hợp thay đổi vùng đất, vùng nƣớc của cảng thủy nội địa);
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu
các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ cảng, bến (đối với trƣờng hợp thay
đổi chủ cảng thủy nội địa).
b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết:
- Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài,
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài, trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đƣờng
thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều
kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải
ban hành quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa.
5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố lại hoạt động
cảng thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố lại hoạt
động cảng thủy nội địa.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
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11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản
lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực
đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt.
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ LẠI HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

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

___________

______________________________

Số: .../...

...., ngày ... tháng ... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công bố (công bố lại) hoạt động cảng (bến) thủy nội địa
Kính gửi:

(1)

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy
định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa;
Tên tổ chức, cá nhân: ...........................................................................................
Ngƣời đại diện theo pháp luật:...............................................................................
Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại ....
Địa chỉ:................................................. số điện thoại liên hệ: ...............................
Đề nghị công bố lại hoạt động cảng (bến) thủy nội địa (2) .......................................
Nội dung đề nghị công bố lại:.................................................................................
1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3).............................................................................
Từ km thứ........................... đến km thứ ...............................................................
Trên bờ (phải hay trái).... sông, kênh).....................................................................
Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn), huyện (quận) ..............................................
Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................
2. Thời hạn hoạt động: từ ngày...tháng. năm...đến ngày...tháng...năm...
3. Hồ sơ gửi kèm gồm: .........................................................................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực
hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy nội địa, pháp luật
khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công bố Hoạt động cảng (bến).
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- ...;
- Lƣu: VT,...

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố
(2) Tên cảng (bến).
(3) Hệ tọa độ VN 2000.
–––––––––––––––––––

