
B ộ GIAO THÔNG VẶN TẢI CỌNG HÒA XÂ HỘI CHÍ) NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do  - H ạnh phúc

Số: /2020/TT-BG T V I Hà Nội, ngày ¿0 thảng 12 năm 2020

T H Ô N G  T ư
Sửa d ổ i ,  b ổ  s u n g  m ộ t  s ố  đ i ề u  c ù a  các T hông t i r  <|UV t l ịnl i  v ề  c h ế  đ ộ  

báo cáo định kỳ Iron«» lĩnh vực hàng hãi

Căn cứ Nghị định số ỉ 2/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng ¡2 nậm 20 ì  7 cùa 
Chính phú quy định chức nùng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tồ chicc cùa Bụ 
Giao ¡hỏng vận tải;

Cõn cử Nghị định số 09/2019/ND-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 cùa 
Chinh phũ quy định về chẻ độ báo cảo của cơ quan hành chinh nh(¡ nước;

Tlieo để nghị cùa Chánh Vãn plĩủnỊỊ Bộ và Cục trirởìỉg Cục Hùng hài 
Việt Nam;

lỉộ ínrrmg Bộ Giao thông vận tái ban hành Thông tư sửa đôi, bó sung một 
sổ điều cùa các Thông tư quy định về chỏ dộ bao cảo (ỉịnlì kỳ trong tĩnh vire 
hùng hải

Dicu I. S ửa đồi. I)ồ sung một sổ điều của T hông tư  số 13/2017/TT- 
BGTVT ngày 28 (h án g  4 nãm  2017 của Bộ trirô ìig  Bộ G iao thõng  vận lài 
quy định về chử ng  chì chuycn môn đại lý tìm biên

1. Sửa dổi, bổ sung khoàn 3 Diều 7 như sau:

“3 . 1 lâng năm các cơ sở đào tạo đại lý tảu bien cỏ trách nhiệm báo cảo kết 
quà đào lạo và chửng nhận đổi với nhân viên đại lý tàu biên về Cục Hàng hãi 
Việt Nam, chi liêt báo cáo như sau:

a) Tên bảo cáo: Báo cáo kct quả đào tạo và chửng nhận đối với nhân viên 
đụi lý tàu biển;

b) Nội dung yêu cầu báo cáo: Các nội dung liên quan đến két quả đào tạo 
và chứng nhận dổi với nhân vicn dại lý làu biên;

c) Phương thức gửi, nhận háo cáo: 13áo cáo dược the hiện dưới hình thức 
văn bàn giấy hoặc vãn bản diện tư. Báo cáo dược giri dán cơ  quan nhận báo cáo 
bằng một irong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ hiru chính, fax, 
qua hệ thông thư diện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của phãp luật;

d) 'rần  suất gửi báo cáo: Dịnh kỳ hàng năm;



d) Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 17 tháng 12 hàng năm;

e) Thời gian chốt sỏ liệu bão cáo: Tinh từ ngày 15 iháng 12 năm trước kỷ 
báo cáo dến ngày 14 thảng 12 cũa kỳ báo cáo;

g) Mầu báo cáo: Theo quy dịnh lại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông lư
nảy.” .

2. Bổ sung Phụ lục 1 vào Thòng tư sổ 13/2017/TT-BGTVT ngảv 28 tháng 
4 năm 2017 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tài quy định vê chứng chi chuyên 
môn dại lý tàu biên lương ứng với Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Diều 2. Sửa đổi, bổ sung m ột số điều của T hông  tư  sổ 52/2017/TT- 
BGTVT ngày 29 thán g  12 năm  2017 của Bộ trư ờ n g  Bộ G iao thông  vận t;ii 
(|IIV đ ịn h  về b ã o  t r ì  cônỊ» t r in h  h à n g  h ãi

1. Sừa đòi, hô sung khoản 10 Diều 7 như sau:

“ 10. Q uản lý, kiêm tra thực hiện kc hoạch bào tri công trinh hàng hải dã 
được phc duyệt:

Cục I làng hãi Việt Nam tổ chức xây dựng, ban hành kế hoạch kiềm tra 
hằng nãm, dột xuẩl vả tô chức triển khai kicm tra việc thực hiện kế hoạch bảo trì 
công trình hàng hái được duyệt cúa các dơn vị và tông hạp, báo cáo két quá thực 
hiện kố hoạch bào tri công trinh hảng hải về Bộ GiaQihÒDg vận tài, chi tiết báo 
cáo như sau:

a) Ten báo cáo: Báo cáo kốt quà thực hiện ke hoạch bảo trì công trình 
hảng hải;

b) Nội dung báo cáo: Tên công trinh, hạng mục công trình thực hiện; khoi 
lượng vả kinh phi thực hiện; thời gian hoãn thảnh; những điểu chinh, phát sinh 
so với kê hoạch được giao; đánh giá kêt quã thực hiện (theo kc hoạch dược phô 
duyệt); đề xuất vả kiến nghị trong quá trinh thực hiện còng tác bào tri công trinh 
hảng hãi;

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cảo được thể hiện dưới hỉnh thức 
văn bàn giấy hoặc văn bàn điện tử. Báo cáo dược gửi đến cơ quan nhận báo cáo 
bàng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, 
qua hệ thông thư diện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định cùa pháp luật;

d) Tẩn suất gửi báo cáo: Định kỳ hàng tháng, quý, năm;

đ) Thời hạn gửi báo cáo: Dổi với báo cáo định kỳ hàng tháng tnrớc ngày 
22 của thảng thuộc kỳ báo cáo. Dôi vởi bảo cảo dịnh kỳ hàng quý trước ngày 22 
của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Dối với báo cáo dịnh kỳ hàng năm trước 
ngày 22 tháng 12 của kỳ báo cáo;

c) Thời gian chối sổ liệu báo cảo: Đổi với báo cảo định kỳ hàng tháng 
được tinh từ ngày 15 tháng trước dến ngày 14 cúa tháng thuộc kỳ bảo cảo. Dối 
với báo cáo định kỳ hàng quý được tính từ ngày 15 tháng trước kỹ báo cáo đẻn 
ngày 14 của tháng cuôi quý của tháng cuối quý thuộc kv báo cáo. Đối với báo



cáo định kỳ hàng năm dược tính từ ngày 15 tháng 12 nâm trước kỷ báo cáo den 
ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;

g) Mầu báo cáo: Theo quy định tại Mau sổ 2 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này.”.

2. S ira dổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“ Diều 19. Báo cáo việc thực hiện hão trì công trìn h  hàng liai

1. Đối với công trinh hãng hãi do Bộ Giao thòng vận tài quản lý, Cục I làng 
hãi Việt Nam và người quản lý, khai ihảc, sử dụng báo cáo việc ihực hiện kế 
hoạch bào trì công trình hàng hài theo quy dịnh tại khoàn 10 Điểu 7 Tliỏng tư 
này.

2. Đồi với công trình hàng hài lừ cấp ii trỡ lên: chủ sở him hoặc người 
dược ủy quyền phãi báo cáo Cục I làng hái Việt Nam ve kêt quả thực hiện bảo trì 
công trình hàng hải vả sự an toàn của công trình hàng hải. Cục I ỉàng hải Việt 
Nam tông hợp, báo cáo Bộ Giao thõng vận tải; Đoi với công trình hàng hãi cắp 
III, IV: Chù sờ hữu hoặc người dược úy quyền phải gửi báo cảo Sở Giao thông vận 
tài nơi cỏ còng trình về kết quả thực hiện hão tri công trinh hàng hãi và sự an toàn 
của công trinh hãng hồi. Sở Giao thông vận tải tổng hợp* báo cáo ủ y  ban nhân dân 
cấp tinh. Chi tiết bảo cảo như sau:

a) Tên báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiộn bào trì và sự  an toàn cùa công 
trình hảng hãi;

b) Nội dung yêu cẩu báo cáo: I lạng mục công việc, thời gian thực hiện, 
phương thức thực hiện, diều chinh so với kê hoạch, mức độ hoàn thành, đánh giá 
sự an toàn cùa cầu, bến cảng.

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thửc 
văn bản giấv hoặc văn bân diện tử được gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, 
fax, qua hệ thổng thư điện tứ, hoặc các phương thức khác theo quy định cùa 
pháp luật;

d) Tẩn xuất báo cảo: Định kỳ hàng năm;

đ) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngãy 17 tháng 12 hàng năm , các chủ sờ
hữu gửi báo cão vê Cục Hànc hãi Việt Nam vả Sỡ Giao thòng vận tải. Trước 
ngày 22 tháng 12 hàng năm, Sỡ Giao thông vận tái báo cáo Uy ban nhân dân cấp 
tinh, Cục Hàng hài Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải;

e) Thời gian chốt sổ liệu bảo cáo: Tỉnh từ ngày 15 tháng 12 nám trước kỷ
báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;

g) M ẩu báo cáo: Theo quy định tại Mầu số 3 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư  nảy.”.

3. Bổ sung Mầu số 3 vảo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sô 
52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trường Rộ Giao thông
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vận tải quy định về bảo tri cóng trinh hàng hãi tương ứng với Phụ lục 2 ban hành 
kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi, bồ sung mộl số (liều của T hông  tư  số 41/2017/TT- 
BGTVT ngày 14 thán g  11 níini 2017 của Bộ trư ờ ng  Bụ G iao thông  vận tài 
q u y  đ ị n h  VC q u ả n  lý t h u  g o m  vù  X V  lý c h ấ t  t h ã i  l ừ  t à u  t h u y ề n  t r o n g  v ù n g  
nước càng lm*n

1. Sửa đồi, bồ sung khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Tổng hợp. lập báo cáo tinh hình quàn lý thu gom và xử lý chất thãi lừ 
tàu thuyền trong lĩnh vực hãng hãi gửi Bộ Giao thòng vận tải, chi tiết báo cáo 
như sau:

a) Tên báo cáo: Báo cáo tinh hinh quản lý thu gom và xử lý chất thài từ 
tàu thuyền;

b) Nội dung ỵẽu cầu báo cáo: Kết quá thực hiện quản lý thu gom và xử lý 
chất thải từ tàu thuyền tronc lĩnh vực hàng hãi;

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bảo cáo được thể hiện dưới hình thức 
văn bản giấy hoặc văn bân diện tử. Báo cảo dược gửi den cơ  quan nhận báo cáo 
bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, 
qua hộ thổng thư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quỵ định của pháp luật;

d) 'rần  suất gửi báo cáo: Định kỳ hàng năm;

d) Thời hạn gửi bảo cảo: Chậm nhất ngày 22 thảng 12 hàng năm;

e) Thòi gian chốt sổ liệu báo cáo: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ 
báo cáo den ngây 14 tháng 12 cùa kỳ háo cáo;

g) Mầu báo cáo: Theo quy định tại Mầu số 4 của Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư  nảy.” .

2. Sửa đôi, bô sung khoán 4 Diều 10 như sau:

“4. 'lo n g  hợp, lụp báo cáo tinh hình quàn lý thu gom vả xử lý chắt thãi từ 
tàu thuyền trong vùng nước càng bien thuộc phạm vi quản lý theo quy dịnh t*ửi 
Cục Hàng hải Việt Nam. chi tiết bảo cáo như sau:

a) l  ẻn báo cảo: Báo cảo tinh hình quân lý thu gom và xử lý chất thài từ 
tàu thuyền;

b) Nội dung ỵêu cầu báo cảo: Kết quả thực hiện quãn lý thu gom và xử lý 
chất thãi từ tàu thuyền trong vùng nước cảng bien thuộc phạm vi quản lý;

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới lìinh thức 
văn bủn giây hoặc văn bản điện tứ. Báo cáo dược gửi đến cơ  quan nhận báo cáo 
băng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, 
qua hệ thống thư diện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định cũa pháp luật;

d) Tần suát gửi báo cáo: Định kỳ hãng năm;



đ) Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 18 tháng 12 hàng năm;

c) Thời gian chổi số liệu báo cáo: Tinh từ  ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ 
báo cáo đến ngày 14 tháng 12 cúa kỳ báo cáo;

g) Mầu bảo cáo: Theo quy định tại Mầu số 4 cũa Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thòng tư  này.”.

3. Sửa dổi, bô sung khoản 3 Đièu 11 như sau:

“3. Tổng hợp. lập báo cáo tinh hinh quân lý thu gom và xử lý chắt thải từ 
tàu thuyên tại cảng bien theo quy định gửi Cảng vụ hàng hài khu vực, chi tiet 
bão cáo như sau:

a) Tên báo cáo: Báo cáo tình hình quản lý thu gom và xử lý chất thái từ 
làu thuyền;

b) Nội dung yêu cầu bảo cảo: Kẻl quà thực hiện quân lý thu gom vả xử 
lý chất thải từ  tàu thuyền tại câng biến;

c) Phương thức gừi, nhận hảo cáo: Báo cáo dược thể hiện dưới hình thức 
văn bản giấy hoặc văn bân điện tử. Báo cáo dược gửi dén cơ  quan nhận báo cáo 
bang một trong cảc phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, 
qua hệ thống thư diện tử, hoặc cảc phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 16 tháng 12 hàng năm;

d) Thời gian chốt sổ liệu báo cảo: Tinh từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỷ 
báo cáo den ngày 14 tháng 12 cùa kỳ báo cáo;

e) Tẩn suất gừi báo cảo: Dịnh kỳ hàng num;

g) Mầu báo cảo: Theo quy dịnh tại Mau sổ 4 cùa Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư này.” .

4. Thay thế Mẩu số 4 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 
41/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 nủm 2017 của lỉộ  trưởng lỉộ Giao thõng 
vận tài quy định về quàn lý thu gom và xử lý chất thãi từ  tàu thuyền trong vùng 
nước cống biển bàng Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thòng tư nảy.

Diều 4. Sửa dổi, bổ sung Diều 9 của T hông tư  số 01/2020/TT- 
BGTVT ngày 20 thán g  01 nám 2020 của Bộ trư ở n g  Bộ G iao Ihông vận tài 
quy định về háo cáo và (liều tn i lai nạn hàng hài

“Diều 9. Bá« cáo đ ịnh  kỳ

Câng vụ hàng hãi phải lập báo cảo bầng văn bân gửi Cục I lâng hải Việt 
Nam và Cục Hàng hãi Việt Nam tỏng hợp, lập báo cáo bằng vãn bản gửi Bộ 
Giao thòng vận tải về các tai nạn hàng hãi, chi tiết báo cảo như sau:

1. Tên báo cáo: Báo cáo dịnh kỳ các tai nạn hảng hãi;

2. Nội dung yêu cầu bảo cáo: Thông tin liên quan đến các tai nạn hàng hãi 
theo quy dịnh tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;
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3. Phưưng thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo dược ihề hiện dưỏi hinh thức 
văn bản giây hoặc văn bán diện tử. Báo cáo dược gửi đển c a  quan nhận báo cảo 
bảng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax. 
qua hệ thống thư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật:

4. Tần xuất báo cáo: Định ký 6 tháng và hãng năm;

5. Thời hạn gửi báo cáo: Thời hụn gửi báo cảo 6 tháng: Trước ngày 17 
tháng 6 hàng năm , C ảng vụ hàng hải báo cáo Cục Hàng hủi Việt Nam. Trước 
ngày 22 tháng 6 hàng năm. Cục I làng hủi Việt Nam báo cảo Bộ Giao thông vận 
tai. Báo cáo 6 tháng cuòi năm dược thay thê bẳng báo cáo năm; Thời hạn gửi 
báo cáo hàng nãm: I rườc ngày 17 tháng 12 hàng nôm, Câng vụ hảng hãi báo 
cáo Cục Hảng hải Việt Nam. Trước ngày 22 tháng 12 hàng năm, Cục Hảng hãi 
Việt Nam bảo  cáo Bộ Ciiao thông vận tài.

6. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Đối với bão cáo định kỳ 6 tháng dược 
tinh từ ngày 15 tlìáng 12 năm trước kỳ báo cáo dến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo 
cáo. Đỏi với báo cáo định kỳ hàng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ 
báo cáo đến ngảy 14 tháng 12 của kv háo cáo;

7. Mầu báo cáo: l lieo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo. Tliông tư
này.”.

D ic u  5 .  D i ề u  k h o a n  thi  l iànl i

Thõng tư nãy có hiệu lực thi hành kẽ tử ngàyl^thángỡsỉnăm  202-i

Điều 6. Tổ chức tlurc hiện

Chánlì Vãn phòng Bộ. Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trường 
Cục Hàng hải V iệt Nam. Giám đỏc Cảng vụ hàng hãi. Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị vả cá nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhộn:
- Nlitr D ieu 6;
- Bộ trưcmg Bộ GTVT (đẻ b/c);
- Vàn phỏng Chinh pltũ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. cơ  qunn thuộc Cliinh phủ;
- Củc Thự tniởng IK> OTVT;
- C ục K iêm  tra  vfln b ả n  (BO T ư  pháp);
• Cõng háo;
* Cống Thòng tin diçn tữ Chinh phù;
- Công Thông lin diện lử Bộ Giao thông vận lải:
- Bão Gino thông. Tạp chi GTVT:
- Lưu: VT, v p  (5b).
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PHỤ LỰC 1

(Kèm theo Thông tư sổ  3*t /2020/TT’BGTV7' ngày ¿0 thảng AJLnàm 2020 
cùa Bộ trướìig Bộ Giao thông vận tải)

PHỤ LỰC 1
M ẩu dề cương báo cáo kết quà dào tạo và chứng nhận 

dồi với nhân vicn đại lý làu  biên

TÊNCQ, TC CHỦ QUẢN CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHỈ A VIỆT NAM
TF.N C ơ  QUAN, TỎ CHỬC Độc lập - Tự do - llĩinh  phúc

Sô: /...... -......  .......ngày..................................thảng.....năm......

BẢO CÁO
Kết (|iia đào  tạo  và chửng nhận (lối vói nhân vicn ilỉii lý làu  biến

Kính gửi: ...(3).....

Thực hiện quy  định  tại Thông tư  sổ ..7 2 0 2 0 /T T -B G T V r ngày... thăng... năm  2020 cim 
Bộ G iao ihỏng  vện  tải về sửa đổi, bổ sung chẻ  độ  báo cáo đ ịnh  kỳ trong lĩnh vực hãng hài.

kinh báo  cốo ...(3)...bảo  cảo kci quà đảo tọo vù chử ng nhận đòi v á i nhân viên đại lý tàu 
b iên...(2)... n h ư  sau:

1. kết quà dào tạo nhân viên đại lý tâu biền
2. T ổ n g  sổ  g iây nhận đa cáp  cho  nhân viên đại lý làu bien

TH Ủ  T R Ư Ờ N G  ĐƠN V Ị
*  ..... .......   (Cho ký. cùa người cớ Uiâni qu) èn.
-  L u u : VT,...... díu/chữ k>' sổ của cơ quan, tổ chức)

Mọ vè tin

Chi chủ:
( 1 ). Ten Cục IUtng hái Viçt Nom. Cảng vụ háng hủi 
khu vực hoộc doanh nghiệp củng biển;
(2). Năm bão cảo;
(3). Ten cơ quan tỉểp nhận báo cáo.



PHỤ LỰC 2
(Kèm theo Thòng tư  sổ /2020/TT'-BGTVT ngàv^i tháng nám 2020
_________________cùa Bộ írirởng Bộ Giao thông vụn rải)_________________

M ấu số 3
M au đc  cương báo cáo kct quã thực hiện hão trì vả sự  an  toàn của cồng trình  hàng  hải

TÊN CQ, TC CHỦ QUÂN CỘNG HÒA XA HỘI Cllil NGIIÌA VI£T NAM
TÊN CƯQUAN'TỔCIIỬC Dộc lập  —T ự  do  — H ạnh phúc

Số: /  ...... ngậy....... tháng...... ttũm....

BẢO CẢO
KẺT QUẢ T l lự c  HIỆN BẢO TRÌ VÀ s ự  AN TOÀN CỦA CỒNG TRÌNII HẢNG IIẢI

K inh g ử i : .........

T hực hiộn quy định tụi T hông  lư  sổ ..7 2 0 2 0 /T T -B G T V r ngày... tháng... năm  2020  cùa  B ộ G iao  thông  vộn tải về sửa dồi, bồ sung ch é  độ  báo 
cáo  định kỳ trong lĩnh vực hàng  h ả i.........k ính báo c ủ o ........két quà thực hiộn v iệc hão  tri v à  sự  an  toàn cùa cõng  trình hùng nủni của ......... như  sau:

ST T llụnK mục 
công việc

T h ờ i ị*i:m th ự c  hiộn l’h trang Ihửc thực hiện Đièu ch inh  so  vtìi 
kc hoạch

M ức độ hoàn thùnlt 
(% )

i)án h  Jiiã sự  un 
loàn cũn 

càu/hcn cùng

G hi
chú

0> (?) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

GU chủ: Sự an toàn cùa cóng irỉnli hàng hải. dinh giả sv an toàn của cỏng trinh bén/càu cing »o \ở \ cồng bổ (đù an toàn cỏng trình lỉi kliiti thic theo cAng bố vả han chẻ (néu có); Đảnh ịĩíá *ụ an loàn 
của cốag (rinh bẻtưciu cảng tiép nhửn túu lớn Ivon so vàí công: bổ (náu cỏ).

Nữlnkận: TH Ủ  TR Ư Ờ N G  ĐƠN V |
(C1»ữ kỹ. cùn người cỏ tliảm qu>^n.

-  L tm : IT .........  ilAiVchữ kỷ hò CŨ I cư  q u i n ,  tổ chúc)

Họ và tân
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PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thủng tư sô 3^ /2020ỈTỈ''-BGTVT ngày «¿3 Ị háng 4±siăm 2020 

_______________________ cùa Bộ tnccrtìỊỊ Bộ Giao thông vận tài) ____________

M ẩu sổ 4
M ẩu ílc cương háo cáo tinh hình quân  lý thu gom và xử  lý chất thãi lừ  tàu  (huyền

TẺNCQ,TC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ llỌ l CHỦ NGI1 ỈA VIỆT NAM
ĩ ẺN C ơ  Q U A N , T Ó  C I I ử c  D ộ c  lậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c

!......*...... .......ngày'.............Thủng...........năm.........

BÁO CẢO
TÌNH HÌNH QUẢ N  LÝ TH U  G O M  VÀ x ứ  LỶ C IIẢ T  T H Ả I T Ừ  TÀ U  TIỈU Y ÈN

Kính g ử i: ....................................

Thực hiện quy định tại Thông tư số .../2017/TT-BGTVT ngày... tháng... năm 2017 
của Bộ Giao thông vận tài quy dịnh về quân lý tiếp nhận và xử lý chát thài phát sinh từ tàu
thuyền irong vùng nước câng biển...............kinh bảo c ả o ......... tinh hinh quàn lý tiểp nhận
chất thài lừ tàu thuyền tại..................như sau:

1. Tổng hợp kct qua thực liiộn

STT
Loại chẩt thải thu 

gom (*)

Khối lượng chất thãi 
thu gom Tổ chức, cá nhân thu 

gom vả xử lý
Ghi chú

m3 kg

( • )  I.oại chầt thái dirực lỉột kô theo phùn loại chất thủi tụi Đ iẻu  3 của  T h ô n g  tư  41 /2017/T T -B G T V T  
ngủy 14/11/2017.
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2. Thông tin VC sir không phu họp của clịcli vụ thu gom và xử lý chất thãi tìr làu 
thuyền trong vùng nưức càng biển C|ti;in lý:

Nơi nhận: CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KỶ
 - .......................... ; (Chừ kỷ' cùa nguời cỏ thẩm  quyển, dẩn/chừ kỷ
 - ........................; số cùa cơ quan, đơn vị)
Lưu: VT,.... Họ và lên


