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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này thống nhất biểu mẫu, trình tự thủ tục Phê duyệt Phương án 

bảo  ảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công các công trình hoặc tiến hành 

các hoạt  ộng khác trong các khu vực hàng hải thuộc cảng biển Quảng Ninh và 

khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh nhằm rút ngắn thời gian làm 

thủ tục, tạo thuận lợi tối  a cho các tổ chức và cá nhân liên quan. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho viên chức phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải 

Quảng Ninh trong việc Phê duyệt Phương án bảo  ảm an toàn hàng hải khi thi 

công các công trình hoặc tiến hành các hoạt  ộng khác trong các khu vực hàng 

hải thuộc cảng biển Quảng Ninh và Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại 

Cẩm Phả, Móng Cái, Quảng Yên trong việc theo dõi giám sát. 

3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;  

- Nghị  ịnh số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy  ịnh 

chi tiết một số  iều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt  ộng hàng 

hải;  

- Nghị  ịnh số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ Quy 

 ịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;  

- Thông tư số 01/2018/TT-BGTVT ngày 03/01/2018 của Bộ Giao thông 

vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc  ịa phận tỉnh Quảng Ninh và khu 

vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; 

- Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông 

vận tải quy  ịnh về tổ chức và hoạt  ộng của Cảng vụ hàng hải; 

- Quyết  ịnh số 1568/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục 

Hàng hải Việt Nam về cơ cấu tổ chức Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; 

- Quyết  ịnh số 655/QĐ-CVHHQN ngày 24/10/2017 của Giám  ốc Cảng 

vụ Hàng hải Quảng Ninh ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các bộ 

phận chuyên môn nghiệp vụ,  ại diện, trạm thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng 

Ninh. 

- Nội quy Cảng biển Quảng Ninh, ban hành kèm theo Quyết  ịnh số 

89/QĐ-CVHHQN ngày 02/02/2018 của Giám  ốc Cảng vụ Hàng hải Quảng 

Ninh; 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

4.1 Định nghĩa v  giải thích từ ngữ 

- Định nghĩa: Không áp dụng. 
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- Giải thích từ ngữ: 

+ Người làm thủ tục (người  ề nghị): Là chủ  ầu tư hoặc nhà thầu thi 

công  ược ủy quyền. 

+ Người giải quyết thủ tục: Là viên chức phòng Pháp chế của Cảng vụ 

Hàng hải Quảng Ninh chịu trách nhiệm tiếp nhận, tham mưu Phê duyệt Phương 

án bảo  ảm an toàn hàng hải.  

4.2 Chữ viết tắt 

- Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh: CVHHQN. 

- Bảo  ảm an toàn hàng hải: BĐATHH. 

- Phương án bảo  ảm an toàn hàng hải: PABĐATHH. 

- Nghị  ịnh số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy  ịnh 

chi tiết một số  iều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt  ộng hàng 

hải viết tắt là NĐ 58. 

5. NỘI DUNG 

5.1 Lƣu đồ: (Xem trang sau) 
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Bƣớc 

công 

vi c 

Trách nhi m 
Trình tự công vi c 

 

Biểu mẫu, T i 

li u liên quan 

Bước 1 
Người làm thủ 

tục 

 

 

ấp              

 

Điều 8 của 

NĐ58, 

BM.PC.01-

Mẫu số 01 

Bước 2 
Người giải 

quyết thủ tục 

Điều 8 của 

NĐ58 

BM.PC.01-

Mẫu số 04 và 

BM.PC.01-

Mẫu số 05 

Bước 3 Phòng Pháp chế 

 

Điều 8 của 

NĐ58 

Bước 4 

Giám  ốc hoặc 

Người  ược ủy 

quyền 

 

BM.PC.01-

Mẫu số 02 

Bước 5 

Phòng Pháp chế 

và các Đại diện 

cảng vụ liên 

quan 

 

 

 
Khoản 9, Điều 

8 của NĐ58 

BM.PC.01-

Mẫu số 03 

Bước 6 
Người giải 

quyết thủ tục 

 

Theo quy  ịnh 

của cơ quan 

 

5.2 Thuyết minh lƣu đồ 

Bƣớc 1. Nộp hồ sơ đề nghị phê duy t Phƣơng án BĐATHH  

Người làm thủ tục có thể nộp h  sơ trực tiếp hoặc gửi  ến Cảng vụ Hàng 

hải Quảng Ninh qua  ường bưu  iện. 

- Địa  iểm nhận h  sơ là Phòng Pháp chế: 

 + Địa chỉ: số 1,  ường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Không 

phù hợp 

Nộp h  sơ  ề 

nghị phê duyệt 

PABĐATHH 

Lấy ý kiến các 

cơ quan liên quan 

Tiếp nhận, kiểm 

tra h  sơ 

 

Lưu h  sơ 

 

 

Phê duyệt 

PABĐATHH 

 

Giám sát thực hiện 

PABĐATHH 

Phù hợp 

Phù hợp 

Cần bổ 

sung 
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 + Số  iện thoại:      Fax: (0203)3.849.482 

 + Email: phongphapche.cvqn@gmail.com.       

 - Các trường hợp phải lập Phương án BĐATHH 

 + Xây dựng các công trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, lu ng 

hàng hải, báo hiệu hàng hải và khu nước, vùng nước; 

 + Các công trình thi công,  ầu tư xây dựng trong vùng biển Việt Nam ảnh 

hưởng  ến hoạt  ộng hàng hải; 

 + Xây dựng các công trình giao cắt với vùng nước cảng biển, lu ng hàng 

hải hoặc các công trình có ảnh hưởng  ến hoạt  ộng hàng hải như cầu,  ường 

dây  iện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, phong  iện, thủy  iện, nhiệt 

 iện và các công trình tương tự khác. 

 Bƣớc 2. Tiếp nhận v  kiểm tra hồ sơ 

 - Người giải quyết thủ tục tiếp nhận, kiểm tra h  sơ: 

   Nếu h  sơ chưa hợp lệ: Người giải quyết thủ tục hướng dẫn cho Người 

làm thủ tục hoàn thiện h  sơ theo quy  ịnh nhưng không chậm hơn 03 ngày làm 

việc; 

 + Nếu h  sơ hợp lệ: Người giải quyết thủ tục ghi  ầy  ủ thông tin và giao 

cho Người làm thủ tục Phiếu tiếp nhận h  sơ (BM.PC.01-Mẫu số 04); vào Sổ 

theo dõi giải quyết h  sơ (BM.PC.01-Mẫu số 05); soạn thảo văn bản lấy ý kiến 

các cơ quan liên quan và trình lãnh  ạo phòng. 

- H  sơ phê duyệt Phương án BĐATHH bao g m: 

  Văn bản  ề nghị phê duyệt Phương án BĐATHH: BM.PC.01-Mẫu số 

01; 

  Bản sao quyết  ịnh  ầu tư xây dựng công trình; 

  Bản sao bình    bố trí mặt bằng tổng thể của công trình; 

  Bản chính phương án bảo  ảm an toàn hàng hải. 

Bƣớc 3. L y ý kiến các cơ quan liên quan 

- Đối với việc xây dựng các công trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến 

phao, lu ng hàng hải, báo hiệu hàng hải và khu nước, vùng nước hoặc các công 

trình thi công,  ầu tư xây dựng trong vùng biển Việt Nam ảnh hưởng  ến hoạt 

 ộng hàng hải, Phòng Pháp chế tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp BĐATHH, 

hoa tiêu hàng hải và các cơ quan,  ơn vị khác có liên quan về Phương án 

BĐATHH. 

 - Đối với việc xây dựng các công trình giao cắt với vùng nước cảng biển, 

lu ng hàng hải hoặc các công trình có ảnh hưởng  ến hoạt  ộng hàng hải (như 

cầu,  ường dây  iện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, phong  iện, 

mailto:phongphapche.cvqn@gmail.com
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thủy  iện, nhiệt  iện và các công trình tương tự khác), Phòng Pháp chế làm văn 

bản trình Giám  ốc hoặc người  ược ủy quyền ký  ể xin ý kiến chấp thuận của 

Cục Hàng hải Việt Nam.  

Bƣớc 4. Phê duy t phƣơng án 

- Chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận  ược h  sơ hợp lệ, Trưởng 

phòng Pháp chế phải có Dự thảo văn bản phê duyệt Phương án BĐATHH (theo 

mẫu BM.PC.01-Mẫu số 02) trình Giám  ốc (hoặc người  ược Giám  ốc ủy 

quyền) ký phê duyệt sau khi x t thấy Phương án  ảm bảo việc tuân thủ các quy 

 ịnh của pháp luật. 

- Nội dung phê duyệt phải ghi rõ: thông tin chung về công trình, dự án; 

thời gian bàn giao mặt bằng; thời gian thi công, xây dựng; biện pháp thi công; 

biện pháp BĐATHH; việc lắp  ặt,  iều chỉnh báo hiệu; phương án tổ chức, phối 

hợp thực hiện, kiểm tra, giám sát; nội dung cần bổ sung vào Phương án 

BĐATHH theo  ề nghị của các cơ quan liên quan (nếu có) và các nội dung cần 

thiết khác.  

- Người giải quyết thủ tục gửi Quyết  ịnh về việc phê duyệt Phương án 

bảo BĐATHH trực tiếp cho chủ  ầu tư hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Bƣớc 5. Giám sát thực hi n 

- Trưởng phòng Pháp chế hoặc Trưởng   ại diện cảng vụ nơi thi công các 

công trình hoặc tiến hành các hoạt  ộng khác lập Kế hoạch kiểm tra, giám sát 

thực hiện Phương án BĐATHH (theo mẫu BM.PC.01-Mẫu số 03). Tổ chức theo 

dõi việc thực hiện theo Phương án  ã  ược phê duyệt, tránh gây nguy hiểm, ách 

tắc, cản trở cho hoạt  ộng hàng hải,  e dọa tính mạng và sức khoẻ con người 

hoặc ô nhiễm môi trường. 

- Việc kiểm tra, giám sát chỉ kết thúc khi chủ  ầu tư hoàn tất việc thi công 

xây dựng công trình và thanh thải các chướng ngại vật (nếu có). 

- Sau khi chủ  ầu tư hoàn tất việc thi công xây dựng công trình, Trưởng 

phòng Pháp chế có trách nhiệm tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo Phương 

án BĐATHH  ược phê duyệt trình Giám  ốc (hoặc người  ược Giám  ốc ủy 

quyền) và báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam. 

Bƣớc 6. Lƣu hồ sơ  

Người giải quyết thủ tục vào Sổ theo dõi giải quyết h  sơ (BM.PC.01-

Mẫu số 05) khi trả kết quả và lưu h  sơ theo quy  ịnh. 
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6. BIỂU MẪU 

TT Mã hi u Tên Biểu mẫu 

1 BM.PC.01-Mẫu số 01 Đơn  ề nghị phê duyệt Phương án BĐATHH 

2 BM.PC.01-Mẫu số 02 Quyết  ịnh về việc phê duyệt Phương án BĐATHH 

3 BM.PC.01-Mẫu số 03 Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Phương án 

BĐATHH 

4 BM.PC.01-Mẫu số 04 Phiếu tiếp nhận h  sơ 

5 BM.PC.01-Mẫu số 05 Sổ theo dõi giải quyết h  sơ 

 

7. HỒ SƠ LƢU    

TT Hồ sơ lƣu 

1 Đơn  ề nghị phê duyệt Phương án BĐATHH 

2 Quyết  ịnh về việc phê duyệt Phương án BĐATHH 

3 Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Phương án BĐATHH 

4 Phiếu tiếp nhận h  sơ 

5 Sổ theo dõi giải quyết h  sơ 

H  sơ  ược lưu tại phòng Pháp chế theo quy  ịnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 

Phê duy t phƣơng án 

bảo đảm an to n h ng hải 

MS: QT.PC.01 

Lần ban hành: 01 

Ngày: 01/11/2018 

Trang: 9/16 
 

BM.PC.01-Mẫu số 01 

 

TÊN CHỦ ĐẦU TƢ 

Số:……….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 ……., ngày … tháng … năm 20… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Phê duy t Phƣơng án  ảo đảm an to n h ng hải 

Kính gửi: Cảng vụ hàng hải……………..
1
 

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………. 

Người  ại diện theo pháp luật: ………………………………………………………… 

Đăng ký kinh doanh: ……………..…….. ngày …… tháng ….. năm ….. tại …………. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….. 

Số  iện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………. 

Đề nghị Cảng vụ hàng hải ……….. xem x t, phê duyệt Phương án BĐATHH trong 

quá trình xây dựng các công trình khác trong vùng nước cảng biển theo quy  ịnh tại 

Điều... Nghị  ịnh số ……….. quy  ịnh chi tiết một số  iều của Bộ luật Hàng hải Việt 

Nam về quản lý hoạt  ộng hàng hải với các thông tin dưới  ây: 

1. Tên công trình: ……………………………………………………………………….. 

2. Vị trí xây dựng công trình: …………………….…………………………………….. 

3. Thời gian xây dựng công trình:……………………………………………………… 

4. Bản sao văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có). 

5. Văn bản kèm theo: …………………………………………………………………… 

- Bản sao Quyết  ịnh  ầu tư xây dựng công trình; 

- Bản sao bình    bố trí mặt bằng tổng thể của công trình; 

- Bản chính Phương án bảo  ảm an toàn hàng hải. 

Kính  ề nghị Cảng vụ hàng hải …………………. xem x t, giải quyết./. 

 CHỦ ĐẦU TƢ 

(Ký, ghi rõ họ tên,  óng dấu) 

____________ 
1
 Tên của Cảng vụ hàng hải nơi công trình cần phải phê duyệt Phương án bảo  ảm an toàn 

hàng hải 
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CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG  VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

 

Số:          /QĐ-CVHHQN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày      tháng    năm 20     

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về vi c Phê duy t Phƣơng án  ảo đảm an to n h ng hải trong khi thi công 

…………………………………………………. 

 
 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

 

Căn cứ Bộ Luật hàng hải Việt Nam ban hành ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Nghị  ịnh số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về 

Quản lý hoạt  ộng hàng hải;  

Căn cứ Quyết  ịnh 599 QĐ/TCCB-LĐ ngày 06/4/1991của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải-Bưu  iện (nay là Bộ Giao thông vận tải) về việc thành lập 

Cảng vụ Quảng Ninh; 

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao 

thông vận tải về tổ chức và hoạt  ộng của Cảng vụ hàng hải;  

Căn cứ …………………………………………………………….; 

X t  ề nghị của Trưởng phòng Pháp chế, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án bảo  ảm an toàn hàng hải trong khi thi công 

…………………………………………………………………………………... 

Điều 2. Công ty ………………… có trách nhiệm thực hiện  úng nội 

dung nêu trong Phương án bảo  ảm an toàn hàng hải  ã  ược phê duyệt và 

những yêu cầu bắt buộc như sau: 

- Địa  iểm thi công: ……………………………………………………... 

- Thời gian thi công: Dự kiến …… ngày kể từ khi các thủ tục xin ph p thi 

công  ược hoàn tất. 
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- Hoàn thành  ầy  ủ các thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy, 

phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu và các thủ tục liên quan theo quy  ịnh 

của pháp luật trước khi thi công. 

- Thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và thi 

công như  ã nêu trong phương án và có biện pháp phòng, chống, khắc phục kịp 

thời sự cố môi trường trong tất cả các công  oạn trong quá trình thi công. 

- Bảo  ảm an toàn giao thông, an toàn lao  ộng trong quá trình thi công. 

Bố trí phao tiêu, báo hiệu, biển báo và hướng dẫn giao thông bảo  ảm an toàn 

hàng hải tại khu vực thi công. 

- Đảm bảo các phương tiện tham gia nạo v t có  ủ tiêu chuẩn k  thuật, 

 iều kiện  i biển, bố trí thuyền viên phù hợp và  i  úng tuyến lu ng quy  ịnh. 

- Bố trí  ủ cán bộ chuyên môn giám sát tại khu vực thi công, ghi nhật ký 

 ầy  ủ. 

- Phối hợp chặt ch  với các cơ quan chức năng trong khu vực và tạo  iều 

kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt  ộng liên 

quan tới việc thi công. 

Điều 3. Quyết  ịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các 

phòng,  ại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Công ty ………………..và các 

tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết  ịnh thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 ( ể t/h); 

- Đ n Biên phòng cửa khẩu … (p/h); 

- Phòng Cảnh sát  ường thủy-CA Quảng Ninh (p/h); 

- Sở TNMT, Sở GTVT Quảng Ninh (p/h); 

- UBND thành phố … (p/h); 

- Ban …. (p/h); 

- UBND tỉnh Quảng Ninh, Cục HHVN ( ể báo cáo); 

- Lưu: VT, HS. 

 GIÁM ĐỐC 
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CẢNG  VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

PHÒNG PHÁP CHẾ  ( ĐẠI DIÊN….) 

 

Số:         /KH-PC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày      tháng    năm 20 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát thực hi n Phƣơng án BĐATHH trong thi công 

………………………………………… 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tuân thủ các quy  ịnh của Nghị  ịnh số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của 

Chính phủ quy  ịnh chi tiết một số  iều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý 

hoạt  ộng hàng hải. 

 2. Thực hiện các nội dung tại…………………………………………... 

 3. Duy trì an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, và phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh và giao thông thông suốt, thuận lợi 

trong quá trình thi công. 

 4. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật hàng hải và trách nhiệm thực hiện nội 

dung Phương án bảo  ảm an toàn hàng hải  ã  ược phê duyệt của Chủ  ầu tư, Nhà 

thầu thi công và người  iều khiển các phương tiện tham gia hoạt  ộng thi công công 

trình. 

 5. Việc kiểm tra, giám sát phải  ược thực hiện theo  úng nội dung, thời gian, 

phương thức,  ối tượng quy  ịnh trong Kế hoạch này; kết quả giám sát phải  ược ghi 

ch p  ầy  ủ vào Nhật ký giám sát. 

 6. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm; lập biên bản vi phạm hành chính và  ề 

xuất xử lý nghiêm theo quy  ịnh của pháp luật. 

 7. Kết hợp kiểm tra, giám sát thi công với kiểm tra, giám sát hoạt  ộng hàng hải 

 ể tiết kiệm chi phí trong sử dụng phương tiện công vụ của cơ quan. 

 8. Việc thực hiện Kế hoạch này chấm dứt khi hoàn thành thi công, có văn bản 

xác nhận của Chủ  ầu tư và Nhà thầu thi công. 

II. NỘI DUNG  

Nội dung Kế hoạch bao g m: Thời gian thực hiện, nội dung công việc, phương 

thức kiểm tra, giám sát và  ối tượng kiểm tra. Cụ thể: 
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Thời gian 

thực hi n 
Nội dung công vi c 

Phƣơng thức 

kiểm tra, giám 

sát 

Đối tƣợng 

Trước khi 

chấp thuận 

thi công 

Kiểm tra việc bố trí các phao 

tiêu báo hiệu,  iều kiện k  

thuật của các phao tiêu báo 

hiệu 

Trực tiếp tại khu 

vực thi công 

Các phao tiêu báo 

hiệu khống chế 

khu vực thi công 

Kiểm tra  iều kiện an toàn 

k  thuật phương tiện tham 

gia thi công 

Trực tiếp trên các 

phương tiện tham 

gia thi công 

Các phương tiện 

tham gia thi công 

Hàng ngày 

Kiểm tra việc duy trì thông 

tin liên lạc, thông báo, báo 

cáo trong quá trình thi công 

Thông qua kết nối 

thông tin bằng 

VH  và  iện 

thoại 

Nhà thầu thi 

công, các phương 

tiện chở chất thải 

nạo v t 

Kiểm tra tải trọng, giám sát 

hành trình trong vùng nước 

cảng biển,  ổ thải  úng vị trí 

quy  ịnh 

Thông qua AIS 

và trực tiếp tại vị 

trí thi công,  ổ 

thải. Trường hợp 

có nghi ngờ phải 

trích xuất dữ liệu 

từ camera  ể 

kiểm tra, xác 

 ịnh. 

Các phương tiện 

vận chuyển chất 

thải nạo v t 

Kiểm tra việc bố trí cảnh 

giới,  èn chiếu sáng, tín hiệu 

Trực tiếp tại khu 

vực thi công vào 

ban ngày, ban 

 êm  

Các phương tiện 

tham gia thi công 

Hàng tuần 

Kiểm tra hoạt  ộng vận 

chuyển người tại công 

trường 

Trực tiếp tại khu 

vực thi công 
Canô phục vụ  ưa 

 ón công nhân 

Kiểm tra việc neo  ậu, tập 

kết phương tiện thi công 

Trực tiếp tại khu 

vực thi công 

Các phương tiện 

tham gia thi công 

Kiểm tra nhật ký giám sát thi 

công 

Trực tiếp tại khu 

vực thi công hoặc 

văn phòng 

Chủ  ầu tư 

Kiểm tra thực hiện Kế hoạch 

bảo vệ môi trường  ã  ược 

phê duyệt 

Trực tiếp tại khu 

vực thi công hoặc 

văn phòng 

Chủ  ầu tư 

Kiểm tra công tác giám sát, Trực tiếp tại khu Chủ  ầu tư; 
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 iều tiết của chốt trực  iều 

tiết tại công trường; công tác 

bảo  ảm an toàn cho tàu cập 

và rời cầu 

vực thi công  
Nhà thầu thi công 

Hàng tháng 

Kiểm tra vị trí, phạm vi thi 

công theo h  sơ  ược duyệt  

Trực tiếp tại khu 

vực thi công 

Nhà thầu thi công 

(Phối hợp với 

phòng Quản lý 

cảng) 

Không  ịnh 

kỳ 

Kiểm tra theo yêu cầu công 

việc hoặc khi có thay  ổi về 

phương tiện tham gia thi 

công 

Trực tiếp tại khu 

vực thi công hoặc 

trên phương tiện 

Tất cả các  ối 

tượng liên quan 

Kết thúc thi 

công 

Kiểm tra việc thanh thải các 

chướng ngại vật 

Trực tiếp tại khu 

vực thi công 

Chủ  ầu tư; Nhà 

thầu thi công 

Xác lập biên bản làm việc về 

việc kết thúc thi công 

Văn phòng Chủ  ầu tư; Nhà 

thầu thi công 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ph n công thực hi n Kế hoạch  

 - Đ ng chí ...................., (Chức vụ) trực tiếp chỉ  ạo, theo dõi,  ôn  ốc việc 

thực hiện Kế hoạch; 

 - Đ ng chí .................... và ............... chịu trách nhiệm thực hiện  ầy  ủ các yêu 

cầu, nội dung của Kế hoạch; 

 - Việc thực hiện Kế hoạch vào các ngày nghỉ lễ, Tết do lãnh  ạo, công chức, 

viên chức  ược phân công trực chịu trách nhiệm. 

2. Phối hợp thực hi n Kế hoạch 

 - Căn cứ vào từng nội dung kiểm tra, giám sát, lãnh  ạo phòng,  ại diện chịu 

trách nhiệm thực Kế hoạch quyết  ịnh việc phối hợp, thông báo kết quả kiểm tra, giám 

sát với các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan 

 - Vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện phải  ược báo cáo Trưởng 

phòng kịp thời  ể xử lý, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Giám  ốc ( ể b/c); 

- PGĐ ............. ( ể b/c; chỉ  ạo); 

- Phòng TTTT, ATANHH, Thanh tra, TCHC (p/h); 

- Lưu PC( ại diện…) . 

TRƢỞNG PHÒNG 
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PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

   

Ngày, tháng, năm tiếp nhận h  sơ: ………......…………....………………………………………….. 

Loại h  sơ: ………………………………….…………..……………………………………. 

Họ tên người nộp h  sơ: …………….......…………….…….……………..………………..... 

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………..…….….….………...…..............…………..... 

Số  iện thoại: …………………………………………..………......………………………..... 

Các giấy tờ  ã nộp:  

1. ........................................................................................................................... ; 

2.  .......................................................................................................................... ; 

3. ........................................................................................................................... ; 

    ........................................................................................................................... . 

Ngày dự kiến trả kết quả: …………………………………………………………………..... 

  

NGƢỜI NỘP HỒ SƠ                                                           
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƢỜI NHẬN HỒ SƠ                                                           
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

 

TT 
Họ tên, địa chỉ ngƣời 

nộp hồ sơ 
Loại hồ sơ 

Ng y nhận 

hồ sơ 

Ng y hẹn 

trả kết quả 

Ngƣời nhận 

hồ sơ 

Ng y trả 

kết quả 
Ngƣời nhận kết quả Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


