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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

 

                                   Kính gửi:  

- Các phòng tham mưu; 

- Thanh tra hàng hải; 

- Chi cục Hàng hải VN tại Hải Phòng; 

- Chi cục Hàng hải VN tại TP. Hồ Chí Minh; 

- Các Cảng vụ hàng hải. 

 

Ngày 12/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2022/NĐ-CP 

ngày 23/9/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, Nghị định này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 30/10/2022. 

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 

số 1322/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận 

tải. Tại Quyết định có 17 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải được công bố sửa 

đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định, cụ thể: 

- Thủ tục Giao tuyến dẫn tàu; 

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng 

biển; 

- Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng 

biển 

- Thủ tục Cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên; 

- Thủ tục Công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng 

nước (bao gồm cả việc đưa kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vào sử dụng); 

- Thủ tục Công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng 

nước; 

- Thủ tục Thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm 

thời; 

- Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền 

viên; 

- Thủ tục Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, 

cầu cảng, luồng hàng hải; 



- Thủ tục Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước 

cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển; 

- Thủ tục Công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp 

luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mở cảng biển hoặc luồng hàng hải 

được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp; 

- Thủ tục Gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời; 

- Đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời; 

- Thủ tục Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải; 

- Thủ tục Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng; 

- Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền nước ngoài thực hiện các hoạt 

động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt 

hỗ trợ trong vùng nước cảng biển, huấn luyện, văn hóa, thể thao, lắp đặt, xây dựng 

công trình biển, công trình ngầm, phục vụ khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên, 

dịch vụ sửa chữa, đóng mới và các hoạt động về môi trường trong vùng biển Việt 

Nam; 

- Thủ tục Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm. 

Quyết định công bố có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2022. 

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo và đề nghị các phòng tham mưu, Thanh 

tra Hàng hải, Chi cục hàng hải Việt Nam tại TP. Hải Phòng, Chi cục hàng hải Việt 

Nam tại TP. Hồ Chí Minh và các Cảng vụ Hàng hải tra cứu nội dung Nghị định 

tại Website Cục Hàng hải Việt Nam: http://vinamarine.gov.vn/Văn bản quy phạm 

pháp luật và tra cứu nội dung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải tại 

Website của Cục Hàng hải Việt Nam: http://vinamarine.gov.vn/Thủ tục hành 

chính. 

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các phòng, thanh tra hàng hải, đơn vị 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Q. Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để b/c); 

- Website Cục HHVN; 

- Lưu: VT, PC. 

TL. CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ 

 

 

 

 

 

 Trần Công Sáng 
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