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THÔNG TƯ  

Quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của Cảng vụ ñường thủy nội ñịa  
 
 

Căn cứ  Luật Giao thông ñường thủy nội ñịa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 178/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 
cơ quan ngang bộ;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính 
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của 
Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa như sau: 

 
 

CHƯƠNG I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của Cảng vụ ñường thuỷ 
nội ñịa. 

2. Thông tư này áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến 
tổ chức và hoạt ñộng của Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa.  

ðiều 2. Vị trí và chức năng của Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa 

1. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa là cơ quan trực thuộc Cục ðường thuỷ nội 
ñịa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải 
ñường thuỷ nội ñịa tại cảng, bến thủy nội ñịa nhằm bảo ñảm việc chấp hành các 
quy ñịnh của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ñường thuỷ nội ñịa và 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 

2. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa có tư cách pháp nhân, ñược sử dụng con dấu 
riêng, ñược mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 



ðiều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Vùng nước cảng thủy nội ñịa là vùng nước trước cầu cảng, vùng neo ñậu 
phương tiện và luồng vào cảng, vùng nước dành cho dịch vụ cung ứng, vùng 
chuyển tải hàng hóa (nếu có), ñược quy ñịnh tại quyết ñịnh công bố cảng thuỷ 
nội ñịa; 

2. Vùng nước bến thủy nội ñịa là vùng nước trước bến và vùng neo ñậu 
phương tiện, luồng vào bến (nếu có), ñược quy ñịnh tại giấy phép hoạt ñộng của 
bến thuỷ nội ñịa. 

CHƯƠNG II 

PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
 CỦA CẢNG VỤ ðƯỜNG THUỶ NỘI ðỊA 

 

ðiều 4. Phạm vi quản lý 

1. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa quản lý các cảng, bến thuỷ nội ñịa (trừ bến 
khách ngang sông) ñã ñược cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc cấp giấy phép 
hoạt ñộng. 

2. Phạm vi quản lý của Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Cục ðường 
thuỷ nội ñịa Việt Nam bao gồm:   

a) Cảng, bến thuỷ nội ñịa nằm trên tuyến ñường thuỷ nội ñịa quốc gia; 

b) Cảng, bến thuỷ nội ñịa nằm trên tuyến ñường thuỷ nội ñịa chuyên dùng 
nối với ñường thuỷ nội ñịa quốc gia, ñường thuỷ nội ñịa chuyên dùng nằm trên 
ñịa giới hành chính hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 

c) Cảng, bến thuỷ nội ñịa do một tổ chức, cá nhân quản lý khai thác cùng 
nằm trên một khu ñất vừa nằm trên tuyến ñường thuỷ nội ñịa quốc gia vừa nằm 
trên tuyến ñường thuỷ nội ñịa ñịa phương; hoặc vừa nằm trên tuyến ñường thuỷ 
nội ñịa quốc gia vừa nằm trên vùng nước cảng biển. 

3. Phạm vi quản lý của Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Sở Giao 
thông vận tải bao gồm: 

a) Cảng, bến thuỷ nội ñịa nằm trên tuyến ñường thuỷ nội ñịa ñịa phương;  

b) Cảng, bến thuỷ nội ñịa nằm trên tuyến ñường thuỷ nội ñịa chuyên dùng 
nối với ñường thuỷ nội ñịa ñịa phương; 

c) Cảng, bến thuỷ nội ñịa nằm trên vùng nước cảng biển thuộc phạm vi ñịa 
giới hành chính của ñịa phương. 



ðiều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Quy ñịnh nơi neo ñậu cho phương tiện, tàu biển trong vùng nước cảng, 
bến thủy nội ñịa. 

2. Kiểm tra việc thực hiện quy ñịnh của pháp luật về an toàn giao thông và 
bảo vệ môi trường của phương tiện, tàu biển; kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên 
môn của thuyền viên và người lái phương tiện; cấp phép cho phương tiện, tàu 
biển ra, vào cảng, bến thủy nội ñịa.  

3. Không cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội ñịa khi cảng, 
bến hoặc phương tiện không bảo ñảm ñiều kiện an toàn hoặc cảng, bến không ñủ 
ñiều kiện pháp lý hoạt ñộng.  

4. Thông báo tình hình luồng cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến 
thủy nội ñịa. 

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải ñường 
thuỷ nội ñịa. 

6. Kiểm tra ñiều kiện an toàn ñối với cầu tàu, bến, luồng, báo hiệu và các 
công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến thủy nội ñịa; khi phát hiện 
có dấu hiệu mất an toàn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử 
lý kịp thời.  

7. Giám sát việc khai thác, sử dụng cầu tàu, bến bảo ñảm an toàn; yêu cầu 
tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến thủy nội ñịa tạm ngừng khai thác cầu tàu, 
bến khi xét thấy có ảnh hưởng ñến an toàn cho người, phương tiện hoặc công 
trình.  

8. Tổ chức tìm kiếm, cứu người, hàng hóa, phương tiện, tàu biển bị nạn 
trong vùng nước cảng, bến thủy nội ñịa. 

9. Huy ñộng phương tiện, thiết bị, nhân lực trong khu vực cảng, bến thủy 
nội ñịa ñể tham gia cứu người, hàng hóa, phương tiện, tàu biển trong trường hợp 
khẩn cấp và xử lý ô nhiễm môi trường trong phạm vi cảng, bến thủy nội ñịa. 

10. Tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong 
khu vực cảng, bến thủy nội ñịa; yêu cầu các bên liên quan khắc phục hậu quả tai 
nạn.  

11. Xử phạt vi phạm hành chính; lưu giữ phương tiện; thu phí, lệ phí theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

12. Chủ trì phối hợp hoạt ñộng với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại 
cảng, bến thủy nội ñịa có tiếp nhận phương tiện, tàu biển nước ngoài.  



13. Xây dựng kế hoạch hoạt ñộng hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt và tổ chức thực hiện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cảng, 
bến thủy nội ñịa trong phạm vi quản lý khi có yêu cầu.  

14. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí, biên chế ñược giao và thực hiện chế 
ñộ thống kê, báo cáo theo quy ñịnh. 

15. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục ðường thuỷ nội ñịa 
Việt Nam hoặc Giám ñốc Sở Giao thông vận tải giao. 

ðiều 6. Mối quan hệ làm việc 

1. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa ñược quyền quan hệ với cơ quan có thẩm 
quyền công bố cảng thuỷ nội ñịa, cấp phép hoạt ñộng bến thuỷ nội ñịa; chính 
quyền ñịa phương và các cơ quan liên quan ñể thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
ñược giao. 

2. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa ñược yêu cầu các ñơn vị quản lý ñường thuỷ 
nội ñịa, bảo ñảm an toàn hàng hải cung cấp các thông tin về luồng chạy tàu 
thuyền ñể thông báo cho các tổ chức, ñơn vị, cá nhân có nhu cầu về tình hình 
luồng cho phương tiện ra, vào cảng, bến thuỷ nội ñịa thuộc phạm vi trách nhiệm. 

 
CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC CỦA CẢNG VỤ ðƯỜNG THUỶ NỘI ðỊA 
 

ðiều 7. Hệ thống tổ chức  

1. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Cục ðường thuỷ nội ñịa Việt 
Nam ñược tổ chức theo khu vực và do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết 
ñịnh thành lập. 

2. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết ñịnh thành lập. 

ðiều 8. Nguyên tắc hoạt ñộng  

1. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Cục ðường thuỷ nội ñịa Việt 
Nam chịu sự lãnh ñạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục 
ðường thuỷ nội ñịa Việt Nam. 

2. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Sở Giao thông vận tải chịu sự 
lãnh ñạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Giao thông vận tải; 
chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận 
tải, Cục ðường thuỷ nội ñịa Việt Nam. 

  



ðiều 9. Cơ cấu tổ chức  

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa gồm có: 

a) Tổ chức giúp việc Giám ñốc là các phòng nghiệp vụ; 

b) Các ðại diện Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa. 

2. ðại diện Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa ñược sử dụng con dấu riêng, thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước tại cảng, bến thuỷ nội ñịa hoặc cụm cảng, bến 
thuỷ nội ñịa ñược giao. Tuỳ theo yêu cầu và ñịa bàn quản lý thực tế, ðại diện 
Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa có thể tổ chức các Tổ Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa 
và do Giám ñốc Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa quyết ñịnh.  

3. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng nghiệp vụ, ðại diện Cảng 
vụ ñường thuỷ nội ñịa do Cục trưởng Cục ðường thuỷ nội ñịa Việt Nam hoặc 
Giám ñốc Sở Giao thông vận tải quyết ñịnh theo ñề nghị của Giám ñốc Cảng vụ 
ñường thuỷ nội ñịa. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng nghiệp vụ 
và ðại diện Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa do Giám ñốc Cảng vụ ñường thuỷ nội 
ñịa quy ñịnh.  

ðiều 10. Cán bộ Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa 

1. Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa do Giám ñốc lãnh ñạo, có Phó Giám ñốc 
giúp việc. Giám ñốc là người ñứng ñầu cơ quan Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa, 
ñiều hành hoạt ñộng Cảng vụ theo chế ñộ thủ trưởng; Phó Giám ñốc giúp Giám 
ñốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Giám ñốc và chịu trách nhiệm trước 
Giám ñốc về phần việc ñược phân công. Khi Giám ñốc vắng mặt, có một Phó 
Giám ñốc ñược Giám ñốc uỷ quyền ñiều hành Cảng vụ. 

ðại diện Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa do Trưởng ðại diện lãnh ñạo, có Phó 
Trưởng ðại diện giúp việc. 

2. ðối với Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Cục ðường thuỷ nội ñịa 
Việt Nam: 

a) Giám ñốc do Cục trưởng Cục ðường thuỷ nội ñịa Việt Nam bổ nhiệm, 
miễn nhiệm; 

b) Phó Giám ñốc, Kế toán trưởng do Cục trưởng Cục ðường thuỷ nội ñịa 
Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo ñề nghị của Giám ñốc; 

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh khác thuộc Cảng vụ ñường 
thuỷ nội ñịa theo phân cấp quản lý cán bộ của Cục ðường thuỷ nội ñịa Việt 
Nam. 

3. ðối với Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Sở Giao thông vận tải: 



Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí cán bộ Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa thực 
hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

ðiều 11. Biên chế và chế ñộ ñối với cán bộ, nhân viên Cảng vụ 

1. Biên chế Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa do: 

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao hàng năm cho Cảng vụ ñường 
thuỷ nội ñịa trực thuộc Cục ðường thuỷ nội ñịa Việt Nam theo quy ñịnh của 
pháp luật; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao 
hàng năm cho Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa trực thuộc Sở Giao thông vận tải theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

2. Cán bộ, viên chức, người lao ñộng Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa thuộc 
biên chế ñơn vị sự nghiệp công lập, ñược tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo 
quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về lao 
ñộng; ñược xếp lương, trả lương và hưởng các chế ñộ khác theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

3. Cán bộ, viên chức Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa ñược cấp trang phục theo 
mẫu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh và phải sử dụng trang phục 
khi thi hành công vụ. 

ðiều 12. Kinh phí hoạt ñộng của Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa 

Kinh phí hoạt ñộng và cơ chế tài chính của Cảng vụ ñường thuỷ nội ñịa 
ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

 
CHƯƠNG IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 13. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ 
Quyết ñịnh số 32/2004/Qð-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng của Cảng vụ ñường thuỷ 
nội ñịa. 

ðiều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục trưởng Cục ðường thuỷ nội ñịa Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, 
kiểm tra và ñánh giá tình hình thực hiện Thông tư này. 

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục 
ðường thuỷ nội ñịa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám ñốc 
các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 



3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn ñề phát sinh hoặc vướng mắc, các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải ñể xem 
xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 
 
 
Nơi nhận :                              

- Như khoản 2 ðiều 14; 
- Các Thứ trưởng; 
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Nội vụ, 
Tài chính, NN&PTNT, KH&ðT, TN & MT; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Website Bộ GTVT; 
- Lưu: VT, TCCB (Thụ).   

BỘ TRƯỞNG 
 
   
 
 

 
 

 
Hồ Nghĩa Dũng 
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