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LÝ LỊCH SỬA ĐỔI 

Ngày, 

tháng 

Trang, dòng 

sửa đổi 
Nội dung sửa đổi Lần ban 

hành 

15/3/2020  - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù 

hợp với Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT 

ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng 

hải; 

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù 

hợp với thực tế công việc. 
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1. MỤC ĐÍCH 

 Quy trình này thống nhất trình tự, thủ tục, trách nhiệm, các bước tiến hành 

điều tra tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh và tai 

nạn hàng hải khác do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giao. 

 2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho các phòng, đại diện Cảng vụ Hàng hải 

Quảng Ninh và công chức, viên chức thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh 

liên quan đến công tác điều tra tai nạn hàng hải. 

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

định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 

động hàng hải. 

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

thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.  

- Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.  

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

vận tải về về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và 

khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh. 

- Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền 

trên biển. 

- Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 82). 

- Công ước quốc tế về mạn khô 1966 (LOAD LINE 66). 

- Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973/1978 

(MARPOL 73/78). 

- Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 1974/1978 (SOLAS 

74/78). 

- Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, trực ca trên biển 1978/2010 

(STCW 78/10). 

- Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển 1979 (SAR 79). 

- Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu 

1969 (CLC 1969). 
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- Nghị quyết A.849(20) ngày 27/11/1997 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế 

(IMO) về Bộ Luật điều tra tai nạn hàng hải và Nghị quyết A.849(21) của IMO 

về bổ sung Bộ Luật điều tra tai nạn hàng hải đối với yếu tố con người. 

- Quyết định số 599 QĐ/TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ 

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

Cảng vụ Quảng Ninh (nay là Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh). 

- Quyết định số 655/QĐ-CVHHQN ngày 24/10/2017 của Giám đốc Cảng 

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

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

Ninh. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

 4.1 Định nghĩa  

 - Tai nạn hàng hải là sự kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu 

biển gây ra một trong những hậu quả sau: làm chết người, mất tích, bị thương 

nặng; làm cho tàu biển đâm va; hư hỏng nghiêm trọng đến cấu trúc tàu; làm cho 

tàu mất tích, chìm đắm, mắc cạn, mất khả năng điều động; làm hư hỏng kết cấu 

hạ tầng hàng hải hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

 Tai nạn hàng hải không bao gồm những hành vi cố ý gây thiệt hại đối với 

con người, tàu biển, kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc môi trường. 

- Tàu biển là phương tiện nổi di động chuyên dùng hoạt động trên biển. 

Tàu biển không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội 

địa, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi. 

 4.2 Chữ viết tắt  

- TT01:    Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT. 

- Phòng AT-ANHH:  Phòng An toàn - An ninh hàng hải. 

- CVHHQN:   Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.    

- Giám đốc:   Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh hoặc 

     người được Giám đốc ủy quyền.   

- ĐTTNHH:   Điều tra tai nạn hàng hải. 

 5. NỘI DUNG 

 5.1 Lưu đồ: (xem trang sau) 
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Bước 

công 

việc 

Trách nhiệm Trình tự công việc 
Biểu mẫu, tài 

liệu liên quan 

Bước 1 

 

Phòng AT-

ANHH; 

Giám đốc 

                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

BM.ATAN.02 - 

Mẫu 01; 

Điều 12 và Điều 

14 của TT01 

Bước 2 
Tổ điều tra; 

Phòng Tài vụ 

BM.ATAN.02 - 

Mẫu 02; 

Điều 15 và Điều 

22 của TT01 

Bước 3 Tổ điều tra 
BM.ATAN.02 - 

Mẫu 03; 

Điều 15 của TT01 

Bước 4 Tổ điều tra 

BM.ATAN.02 - 

Mẫu 04, 05, 09, 

10, 11 và 12; 

Điều 15 của TT01 

Bước 5 

 

Tổ điều tra 

 

 

Điều 12 và 15 của 

TT01 

 

 

Bước 6 

 

Tổ điều tra 

 

BM.ATAN.02 - 

Mẫu 06 và 08; 

Điều 18 và Điều 

19 của TT01 

Bước 7 

 

Tổ điều tra; 

Giám đốc 

 

BM.ATAN.02 - 

Mẫu 08; 

Điều 19 của TT01 

Bước 8 

Tổ điều tra; 

Phòng AT-

ANHH 

Điều 15 của TT01 

 

Quyết định thành lập Tổ 

ĐTTNHH 

Lưu trữ 

 

Lập Kế hoạch, Dự 

toán kinh phí  

ĐTTNHH 

 

 

 

Thông báo 

ĐTTNHH 

 

 

 

Thu thập chứng cứ 

 

 

 

Phân tích chứng cứ 

 

 

 

Lập Dự thảo Báo 

cáo ĐTTNHH 

 

Ban hành Báo cáo 

ĐTTNHH 
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 5.2 Thuyết minh lưu đồ 

 Bước 1. Quyết định thành lập Tổ ĐTTNHH 

- Căn cứ thông tin ban đầu và xác định mức độ của tai nạn hàng hải, Phòng 

ATANHH tham mưu cho Giám đốc thực hiện điều tra tai nạn hay không thực 

hiện điều tra tai nạn. Giám đốc xem xét đề xuất của Phòng ATANHH và cho ý 

kiến chỉ đạo cụ thể. 

- Trường hợp điều tra tai nạn hàng hải, Phòng ATANHH tham mưu cho 

Giám đốc thành lập Tổ điều tra tai nạn; soạn thảo Quyết định thành lập Tổ điều 

tra tai nạn hàng hải trình Giám đốc ký ban hành theo Biểu mẫu BM.ATAN.02 - 

Mẫu 01.  

- Trường hợp không thực hiện điều tra thì Phòng ATANHH soạn thảo văn 

bản, trình Giám đốc ký, gửi báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam; đồng thời thu thập, 

hoàn thiện và lưu hồ sơ vụ việc. 

 Bước 2. Lập Kế hoạch, Dự toán kinh phí ĐTTNHH 

- Tổ điều tra lập Kế hoạch ĐTTNHH trình Giám đốc phê duyệt theo Biểu 

mẫu BM.ATAN.02 - Mẫu 02. 

- Căn cứ Kế hoạch điều tra, Tổ điều tra phối hợp với Phòng Tài vụ tiến 

hành xây dựng Dự toán kinh phí điều tra tai nạn trình Giám đốc ký, gửi Cục Hàng 

hải Việt Nam phê duyệt. 

 Bước 3. Thông báo ĐTTNHH 

Tổ điều tra ra thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan về việc tiến 

hành ĐTTNHH theo Biểu mẫu BM.ATAN.02 - Mẫu 03. 

 Bước 4. Thu thập chứng cứ 

- Tổ điều tra chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết để phục vụ điều tra tai 

nạn hàng hải, nhanh chóng đến ngay hiện trường thu thập các chứng cứ.  

- Yêu cầu các bên liên quan đến tai nạn hàng hải có biện pháp giữ nguyên 

hiện trường và bảo vệ các chứng cứ liên quan theo yêu cầu của việc điều tra tai 

nạn hàng hải. 

- Yêu cầu những người liên quan đến tai nạn hàng hải tường trình bằng 

văn bản những vấn đề họ biết về điều kiện, hoàn cảnh, diễn biến của tai nạn 

hàng hải và đối tượng liên quan đến tai nạn hàng hải. Trong trường hợp cần 

thiết, phải thẩm vấn những người này thì Tổ điều tra gửi thông báo cho những 

người liên quan biết trước về thời gian, địa điểm tiến hành thẩm vấn theo Biểu 

mẫu BM.ATAN.02 - Mẫu số 04. Khi cần có thể yêu cầu chủ tàu, người quản lý 

khai thác tàu bố trí phiên dịch để phục vụ công tác thẩm vấn. 
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- Yêu cầu thuyền trưởng, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tai nạn hàng 

hải cung cấp hồ sơ, tài liệu về tàu, chứng chỉ thuyền viên và các thông tin cần 

thiết khác để phục vụ điều tra tai nạn hàng hải. 

- Khi cần, yêu cầu tổ chức phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu, chủ tàu, đại 

lý tàu biển, tổ chức thông tin hàng hải, trung tâm phối hợp tìm kiếm-cứu nạn 

hàng hải, trung tâm điều hành hệ thống giám sát giao thông tàu thuyền, bảo đảm 

an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

khác cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ điều tra tai nạn hàng hải theo Biểu 

mẫu BM.ATAN.02 - Mẫu số 05. 

- Ghi âm, chụp ảnh, ghi hình, khảo sát, trưng cầu giám định và thực hiện 

những công việc khác nếu thấy cần thiết đối với việc điều tra tai nạn hàng hải. 

 Bước 5. Phân tích chứng cứ  

- Sau khi hoàn thành việc thu thập chứng cứ, Tổ điều tra tiến hành phân 

tích, đánh giá chứng cứ thu thập được. Nếu thấy cần thiết, có thể thể tiến hành 

thu thập chứng cứ bổ sung. 

- Trường hợp xét thấy không thể hoàn thành điều tra trong thời hạn quy 

định thì Tổ trưởng Tổ điều tra phải báo cáo Giám đốc quá trình điều tra (theo 

Biểu mẫu BM.ATAN.02 - Mẫu 07) để đề xuất Cục trưởng Cục Hàng hải Việt 

Nam xem xét, quyết định gia hạn thời gian ĐTTNHH. 

- Trong quá trình điều tra tai nạn hàng hải, nếu phát hiện có dấu hiệu cấu 

thành tội phạm thì Tổ điều tra tham mưu cho Giám đốc, thông báo cho cơ quan 

điều tra có thẩm quyền và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến 

vụ tai nạn hàng hải theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền; trước khi 

chuyển giao, hồ sơ, tài liệu phải được sao y hoặc phô tô để lưu lại phục vụ việc 

điều tra tai nạn hàng hải; việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, chứng cứ phải được 

lập thành biên bản bàn giao. 

 Bước 6. Lập Dự thảo Báo cáo ĐTTNHH 

Tổ điều tra xây dựng Dự thảo Báo cáo điều tra trình Giám đốc xem xét, 

cho ý kiến và gửi cho chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu có liên 

quan, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (nếu tai nạn xảy ra có liên quan đến 

phương tiện thủy nội địa) và Cục Hàng hải Việt Nam để góp ý về bản Dự thảo 

Báo cáo. Dự thảo Báo cáo điều tra được gửi kèm văn bản soạn theo Biểu mẫu 

BM.ATAN.02 - Mẫu 06. 

Đối với các vụ tai nạn hàng hải liên quan đến tàu mang cờ quốc tịch nước 

ngoài, Dự thảo Báo cáo điều tra phải được dịch sang tiếng Anh. 

 Bước 7. Ban hành Báo cáo ĐTTNHH 
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- Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày gửi Dự thảo Báo cáo điều 

tra, nếu nhận được ý kiến đóng góp, Tổ điều tra trình Giám đốc xem xét cho ý 

kiến; nếu không nhận được ý kiến, Tổ điều tra hoàn thành bản Báo cáo 

ĐTTNHH theo Biểu mẫu BM.ATAN.02 - Mẫu 08.  

- Tổ điều tra trình Giám đốc ký ban hành Báo cáo ĐTTNHH và gửi cho 

Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ (qua Cục Hàng hải Việt Nam), 

chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu có liên quan và Cục Hàng hải 

Việt Nam chậm nhất vào ngày kết thúc thời hạn điều tra và đảm bảo:  

+ Tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển Việt Nam thì thời 

hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày tai nạn hàng hải xảy ra; 

+ Tai nạn hàng hải khác thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ 

ngày được Cục Hàng hải Việt Nam giao; 

+ Đối với các vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng và các vụ tai nạn 

hàng hải liên quan đến tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, Báo cáo điều tra phải 

được dịch sang tiếng Anh. 

 Bước 8. Lưu trữ 

Tổ điều tra có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu và các vật 

chứng liên quan đến tai nạn hàng hải theo quy định. 
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TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM.ATAN.02 - Mẫu 01 Quyết định thành lập Tổ ĐTTNHH 

2 BM.ATAN.02 - Mẫu 02 Kế hoạch ĐTTNHH  

3 BM.ATAN.02 - Mẫu 03 Thông báo ĐTTNHH 

4 BM.ATAN.02 - Mẫu 04 Giấy mời thẩm vấn 

5 BM.ATAN.02 - Mẫu 05 
Văn bản đề nghị cung cấp, hồ sơ, tài liệu, 

thông tin 

6 BM.ATAN.02 - Mẫu 06 Thông báo gửi Dự thảo Báo cáo ĐTTNHH 

7 BM.ATAN.02 - Mẫu 07 Báo cáo quá trình ĐTTNHH 

8 BM.ATAN.02 - Mẫu 08 Báo cáo ĐTTNHH 

9 BM.ATAN.02 - Mẫu 09 Biên bản hiện trạng tàu thuyền 

10 BM.ATAN.02 - Mẫu 10 Biên bản thẩm vấn (Việt Nam) 

11 BM.ATAN.02 - Mẫu 11 Biên bản thẩm vấn (nước ngoài) 

12 BM.ATAN.02 - Mẫu 12 Biên bản bàn giao và thu nhận mẫu vật chứng 

   

   

7. HỒ SƠ LƯU 

TT Hồ sơ lưu 

1 Báo cáo khẩn 

2 Báo cáo chi tiết (nếu có) 

3 Quyết định thành lập Tổ ĐTTNHH 

4 Kế hoạch ĐTTNHH 

5 Dự toán kinh phí 

6 Thông báo ĐTTNHH 

7 Giấy mời thẩm vấn  

8 Văn bản đề nghị cung cấp, hồ sơ, tài liệu, thông tin 

9 Thông báo gửi Dự thảo Báo cáo ĐTTNHH 

10  Báo cáo quá trình ĐTTNHH 

11 Biên bản thẩm vấn 
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12 Báo cáo ĐTTNHH 

13 Chứng cứ và các biên bản bàn giao, thu thập chứng cứ liên quan (nếu có) 

14 Các văn bản, tài liệu liên quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM.ATAN.02 - Mẫu 01 



 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 

Báo cáo và Điều tra tai nạn hàng hải 

MS: QT.ATAN.02 

Lần ban hành: 02 

Ngày: 11/5/2021 

Trang: 11/25 
 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-CVHHQN        .................., ngày      tháng     năm 20… 

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải...........(1) 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

 

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

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

vụ Quảng Ninh (nay là Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh); 

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

vận tải Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015; 

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

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

vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn - An ninh hàng hải, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ điều tra vụ tai nạn hàng hải …(1)…. bao gồm các ông có 

tên sau đây: 

1. Ông:………………., chức vụ…….........................: Tổ trưởng;                                         

2. Ông:………………., chức vụ……….....................: Tổ phó;                              

3. Ông: ……………..., chức vụ………….............…: Tổ viên. 

Điều 2. Tổ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật 

để tiến hành điều tra và hoàn thành Báo cáo điều tra tai nạn hàng hải đúng thời gian 

quy định. 

Tổ điều tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ điều tra tai nạn nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) 

Trưởng phòng An toàn - An ninh hàng hải, Tổ chức - Hành chính, Tài vụ, các đơn vị 

liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục HHVN (để b/cáo); 

- Lưu: VT, ATANHH, HS. 

GIÁM ĐỐC 

 

(1) Tai nạn hàng hải được điều tra.  

BM.ATAN.02 - Mẫu 02 



 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 

Báo cáo và Điều tra tai nạn hàng hải 

MS: QT.ATAN.02 

Lần ban hành: 02 
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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

TỔ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 

      

              Số:       /KH-TĐTTNHH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày ....  tháng .... năm ... 

KẾ HOẠCH  

Điều tra tai nạn hàng hải 
..........................................(1) 

Kính gửi: Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh 

Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-CVHHQN ngày ............... của Giám đốc 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải 

......(1)..................  xảy ra vào ngày ........ tại vị trí.................................................; 

Tổ điều tra tai nạn xây dựng Kế hoạch điều tra tai nạn trên như sau:  

Stt Nội dung công việc 

Cán 

bộ 

chủ 

trì 

Cán 

bộ 

thực 

hiện 

Thời gian 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

phối 

hợp 

1 

Thu thập tài liệu, hồ sơ, 

chứng cứ ban đầu liên quan 

đến tàu...... 

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

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 

2 

Thu thập tài liệu, hồ sơ, 

chứng cứ ban đầu liên quan 

đến tàu...... 

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

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 

3 
Phỏng vấn các thuyền viên 

của tàu........................ 
..... ........  

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 

4 

Phân tích chứng cứ; 

Tiếp tục thu thập chứng cứ 

bổ sung 

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

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 

5 

Xây dựng dự thảo báo cáo 

điều tra, trình Giám đốc xin 

ý kiến 

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

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 

6 

Dịch dự thảo báo cáo điều 

tra sang tiếng Anh (đối với 

các vụ tai nạn hàng hải liên 

quan đến tàu mang cờ quốc 

tịch nước ngoài) 

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

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 

7 

Gửi dự thảo báo cáo điều tra 

cho các bên liên quan đóng 

góp ý kiến 

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

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 
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8 
Hoàn thiện báo cáo điều tra, 

trình ký 
..... ........  

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 

9 

Dịch Báo cáo điều tra sang 

tiếng Anh (đối với các vụ 

tai nạn hàng hải đặc biệt 

nghiêm trọng và các vụ liên 

quan đến tàu mang cờ quốc 

tịch nước ngoài) 

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

Ngày............. 

đến        

ngày............... 

.......... 

10 Ban hành Báo cáo điều tra ..... ........  Ngày.............  .......... 

Trên đây là Kế hoạch điều tra tai nạn hàng hải ...........(1).............. Tổ điều 

tra tai nạn hàng hải kính trình Giám đốc xem xét, phê duyệt./. 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC 
 

TỔ TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các thành viên Tổ điều tra (để t/h); 

- Phòng Tài vụ (p/h); 

- Lưu HS. 

 (1) Tai nạn hàng hải được điều tra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 

Báo cáo và Điều tra tai nạn hàng hải 

MS: QT.ATAN.02 

Lần ban hành: 02 
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Trang: 14/25 
 

BM.ATAN.02 - Mẫu 03 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

TỔ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 
 

                 Số:         /TB-TĐTTNHH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Quảng Ninh, ngày ....    tháng....    năm ..... 

THÔNG BÁO 

V/v tiến hành điều tra tai nạn hàng hải 

Kính gửi: ..................................................................(1) 

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-CVHHQN ngày ............... của Giám đốc 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải 

......(2)..................  xảy ra vào ngày ........ tại vị trí.................................................; 

Căn cứ chức năng, quyền hạn của tổ điều tra tai nạn hàng hải theo quy 

định của pháp luật hiện hành; Tổ điều tra tai nạn hàng hải tiến hành điều tra tai 

nạn như sau:  

1. Thời gian và địa điểm cuộc điều tra bắt đầu: 

- Thời gian: Từ  ngày ...................... 

- Địa điểm: ....................................... 

2. Tên và địa chỉ liên hệ của Tổ điều tra: 

- Tên: Tổ điều tra tai nạn hàng hải .................(2). 

- Địa chỉ: .........................................................số điện thoại/số Fax:  

3. Tổ điều tra; ........................(1) thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy 

định của Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải và các quy định liên 

quan khác của pháp luật. Yêu cầu ............(1) có trách nhiệm tổ chức bảo vệ hiện 

trường tai nạn và cung cấp tài liệu, thông tin, chứng cứ liên quan đến tai nạn 

theo yêu cầu của Tổ điều tra. 

 Vậy Tổ điều tra thông báo để............……………………………(1) biết./. 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lưu HS. 

TỔ TRƯỞNG 
                

 
(1) Thuyền trưởng, chủ tàu, đại lý chủ tàu.  

(2) Tai nạn hàng hải được điều tra. 



 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 

Báo cáo và Điều tra tai nạn hàng hải 

MS: QT.ATAN.02 

Lần ban hành: 02 
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BM.ATAN.02 - Mẫu 04 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

TỔ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 

 

                Số:         /GM-TĐTTNHH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Quảng Ninh, ngày ....    tháng....    năm ..... 

 

GIẤY MỜI 

Kính gửi: ..................................................................(1) 

 

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-CVHHQN ngày ............... của Giám đốc 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải 

......(2)..................  xảy ra vào ngày ........ tại vị trí.................................................; 

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Tổ điều tra tai nạn hàng hải theo quy 

định của pháp luật hiện hành; 

Để đảm bảo việc thực hiện việc điều tra tai nạn hàng hải được chính xác, 

khách quan, đúng trình tự thủ tục theo quy định, Tổ điều tra tai nạn hàng hải mời 

ông (bà):..................................................................................................Có mặt tại 

.................................................. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, địa chỉ: 

.............................................. vào… giờ……ngày    .............. để hoàn thành việc 

thu thập văn chứng phục vụ điều tra tai nạn hàng hải nói trên. 

Yêu cầu các ông (bà) có mặt đúng giờ./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lưu HS. 

 

TỔ TRƯỞNG 
                    

 
 (1) Họ tên người cần thẩm vấn hoặc tên cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin.  

(2) Loại tai nạn. 
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BM.ATAN.02 - Mẫu 05 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 
 

Số:        /ĐTTNHH-CVHHQN 
     

V/v cung cấp thông tin, hồ sơ,  

tài liệu về tai nạn hàng hải 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Quảng Ninh, ngày ....  tháng .... năm ... 

 

 

Kính gửi: ..................................................................(1) 
 

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-CVHHQN ngày ............... của Giám đốc 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải 

......(2)..................  xảy ra vào ngày ........ tại vị trí.................................................; 

Căn cứ chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành; 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đề nghị .........(1) .....   cung cấp các thông 

tin, tài liệu................... 

Các thông tin, hồ sơ tài liệu trên phải được gửi cho Tổ điều tra tai nạn 

hàng hải theo Địa chỉ: số ..........................................; số điện thoại/số Fax: 

....................................trước ngày.........(3).  

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đề nghị .......(1) phối hợp, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lưu HS. 

 

GIÁM ĐỐC 
                    

 
 (1) Họ tên người cần thẩm vấn hoặc tên cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin.  

(2) Loại tai nạn. 

(3) Thời gian yêu cầu gửi muộn nhất. 

 

 

 

 

 



 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 
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BM.ATAN.02 - Mẫu 06 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 
 

          Số:         /ĐTTNHH-CVHHQN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Quảng Ninh, ngày ....    tháng....    năm ..... 

 

THÔNG BÁO  

Về việc gửi Dự thảo báo cáo điều tra tai nạn 

Kính gửi: .................................................................(1) 

 

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-CVHHQN ngày ............... của Giám đốc 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải 

......(2)..................  xảy ra vào ngày ........ tại vị trí......................., Tổ điều tra tai 

nạn hàng hải đã tiến hành điều tra, phân tích và hoàn thiện bản Dự thảo báo cáo 

điều tra tai nạn ......(2)...........theo đúng quy định. 

Nay, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh gửi bản Dự thảo Báo cáo điều tra tai 

nạn tới ............(1) để đóng góp ý kiến. Văn bản góp ý đề nghị gửi qua Phòng An 

toàn- An ninh hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, địa chỉ: số 1, đường Cái 

Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước 

ngày...tháng...năm...(3). Quá thời hạn trên, nếu chưa nhận được ý kiến đóng góp, 

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cũng sẽ ký, công bố Báo cáo điều tra 

tai nạn hàng hải. 

... (1)... không được phổ biến, công bố hoặc cho phép tiếp cận Dự thảo 

Báo cáo hoặc bất cứ phần nào của Dự thảo Báo cáo khi chưa có sự đồng ý của 

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh hoặc Cục Hàng hải Việt Nam. 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo để .............(1).... biết, thực 

hiện./. 
 

            

Nơi nhận:                                                                                      
- Như kính gửi; 

- Lưu HS. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 (1) Thuyền trưởng, chủ tàu, đại lý chủ tàu.  

(2) Tai nạn hàng hải được điều tra. 

(3) Ngày tính từ ngày gửi Dự thảo Báo cáo là 30 ngày.   

 



 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 

Báo cáo và Điều tra tai nạn hàng hải 
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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

TỔ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 

 

                Số:         /BC-TĐTTNHH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Quảng Ninh, ngày ....    tháng....    năm ..... 

BÁO CÁO  

Quá trình điều tra tai nạn hàng hải 

..........................(1)................................. 

 

Kính gửi: Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải; 

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-CVHHQN ngày ............... của Giám đốc 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải 

......(1)..................  xảy ra vào ngày ........ tại vị trí.................................................; 

Tổ điều tra tai nạn hàng hải xin được báo cáo Giám đốc quá trình điều tra 

tai nạn......(1)..................  xảy ra vào ngày ........ như sau: 

1. Tiến trình điều tra và kết quả thực hiện:     

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

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

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

2. Kiến nghị và đề xuất 

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

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

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

Nơi nhận:                                                                                      
- Như kính gửi; 

- Lưu HS. 

 

    TỔ TRƯỞNG 
  

 

 

 

 (1) Tai nạn hàng hải được điều tra. 
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CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

Số:       /BC-CVHHQN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày     tháng… năm …. 

 

BÁO CÁO  

Điều tra tai nạn hàng hải ...(1)... 

 

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

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

lập Cảng vụ Quảng Ninh (nay là Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh); 

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

thông vận tải Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải; 

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải; 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã tiến hành điều tra xác định nguyên nhân 

gây ra vụ tai nạn hàng hải ...(1)... ngày …………… với các nội dung như sau: 

 

Phần I 

PHẦN CHUNG 

I. TÓM TẮT CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VỀ TAI NẠN HÀNG HẢI 

Tóm tắt các yếu tố cơ bản của tai nạn hàng hải nêu rõ về thiệt hại về người: 

số người chết, mất tích, bị thương (nếu có); Tổn thất về vật chất: Tàu, hàng hóa; 

Tổn thất về môi trường (nếu có). 

II. THÔNG TIN VỀ TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA CHỞ TRÊN TÀU 

1. Thông tin về tàu: tên tàu, quốc tịch, chủ tàu, công ty quản lý khai thác, tổ 

chức phân cấp; Các thông số chính của tàu, động cơ của tàu. 

2. Các giấy chứng nhận của tàu. 

3. Thông tin về hàng hóa, hành khách chở trên tàu. 

III. THÔNG TIN VỀ THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU 

1. Bằng cấp chứng chỉ thuyền viên. 
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2. Thông tin về thời gian nghỉ ngơi của thuyền viên và các công việc thực 

hiện trước khi xảy ra tai nạn hàng hải. 

IV. MÔ TẢ CHI TIẾT DIỄN BIẾN VÀ HOÀN CẢNH XẢY RA TAI NẠN 

1. Thời gian, vị trí xảy ra tai nạn. 

2. Điều kiện thời tiết: (Tầm nhìn xa, gió, mây, mưa...). 

3. Điều kiện khí tượng thủy văn: (Trạng thái biển, dòng chảy, thủy triều). 

4. Đặc điểm khu vực xảy ra tai nạn: (Địa hình và mật độ giao thông). 

5. Diễn biến tai nạn. 

Phần II 

PHÂN TÍCH  

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra để phân 

tích, lập luận và chứng minh các yếu tố dẫn đến nguyên nhân gây ra tai nạn hàng 

hải. 

Phần III 

KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT 

1. Kết luận 

Đưa ra kết luận về nguyên nhân hay những khả năng có thể là nguyên nhân 

gây ra tai nạn hàng hải nhằm có những biện pháp hữu hiệu phòng tránh và hạn 

chế tai nạn tương tự. 

2. Đề xuất 

Đề xuất áp dụng các biện pháp đối với chủ tàu, thuyền viên, các cấp quản 

lý, các ngành liên quan nhằm phòng ngừa các tai nạn hàng hải tương tự. 

Biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của Giám đốc hoặc kiến 

nghị các biện pháp xử lý để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với 

những hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Giám đốc. 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 

- Cục HHVN; 

- Chủ tàu, người khai thác, người quản lý ...; 

- Lưu HS. 
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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

MARITIME ADMINISTRATION OF 

QUANGNINH 

TỔ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 

MARITIME ACCIDENT INVESTIGATION 

TEAM 

 

No:     /TDTTNHH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Independence  - Freedom – Happiness 

 

 

                

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG TÀU THUYỀN 
SHIP’S CONDITIONS RECORD  

 

Hôm nay vào hồi: ......... LT, ngày .... tháng .... năm 20....., tại tàu ........................................  

Today, on ..........LT date .........................., at: M/V ........................................ 

I. Đại diện Tổ điều tra tai nạn hàng hải gồm có:  

On behalf of Maritime Accident Investigation Team, we are: 

1. Ông (bà): .................................. 

Mr (Mrs): .................................. 

Chức vụ: .................................. 

Designation: .................................. 

2. Ông (bà): .................................. 

Mr (Mrs): .................................. 

Chức vụ: .................................. 

Designation: .................................. 

II. Cá nhân tổ chức (người đại diện): MV .................................. 

The individual, organization (representative):  

Họ và tên Mr (Mrs): .................................. 

Full name: .................................. 
Chức vụ: .................................. 

Designation: .................................. 

III. Kết quả xác định hiện trạng:  

The ship’s conditions:   

 1. Thiết bị hành hải 

 1. Navigation equipment 

No. Equipments Serial 
Install Condition 

Yes No Good Not good 

1 Radar X-band      

2 Radar S-band      

3 Auto pilot      

4 Magnetic compass      

5 Gyro compass      

6 Echo sounder      

7 Speed log      

8 GPS      

9 Wind direction      

10 Course recorder      

11 BNWAS      

12 NAVTEX      
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13 AIS      

14 ECDIS      

15 
Whistle Time 

Controller 
     

16 Daylight Signal      

 2. Các thiết bị thông tin 

 2. GMDSS equipments 

No. Equipments Serial 
Install Condition 

Yes No Good Not good 

1 VHF      

2 Public addressor      

3 Air Horn      

4 Working lights      

5 NAVTEX/EGC      

6 Inmarsat-C      

7 Inmarsat-FBB      

8 EPIRB      

9 MF/HF      

 3. Các thiết bị khác 

 3. Other equipments 

No. Equipments Serial 
Install Condition 

Yes No Good Not good 

1 Navigation lights      

2 Engine Telegraph      

3 Steering gear      

4 Main Engine      

5 Fire alarm panel      

6 Water ingress alarm      

7 SART      

8 2-ways VHF      

9 Propeller      

 4. Các vết tích đâm va, tổn thất sơ bộ 

 4. Collision evidences, temporary damaged 
............................................................................................................................. ......................................................................... 

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

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

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

Biên bản này lập thành 02 bản, gửi cho: Cơ quan lập biên bản, Cá nhân, tổ chức  

The Record was done in 2 copies to be given to the Record maker,The individual,organization  

Biên bản này lập xong đã đọc cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên. 

The Record was heard by all the people present who agreed to and signed it. 

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN 
The individual, organization 

THÀNH VIÊN TỔ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 

Maritime Accident Investigator 
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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

TỔ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 20... 

 

BIÊN BẢN THẨM VẤN 

 

 Hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 20... 

Tại: ......................................................................................................   

Chúng tôi gồm: 

1. .............................................., Chức vụ: ................................................. 

2. .............................................., Chức vụ: ................................................. 

Tiến hành thẩm vấn theo quy định pháp luật 

Ông: ................................................. Năm sinh (Tuổi): .............................. 

Nơi thường trú: ............................................................................................... 

Nghề nghiệp: ..................................... Dân tộc: Kinh  

Quốc tịch: Việt Nam  

Giấy CMND số: ............................. Ngày và nơi cấp: ............................. 

Hộ chiếu số:  .................................... Ngày và nơi cấp: ............................. 

Trước khi trả lời các câu hỏi, tôi: ..................... cam đoan sức khoẻ hoàn toàn tốt, 

tâm trạng thoải mái không bị ảnh hưởng của bệnh tật và các yếu tố khách quan. 

NỘI DUNG 

Câu hỏi ...:  

Trả lời:  

Câu hỏi ...:  

Trả lời:  

Cuộc thẩm vấn kết thúc vào hồi ..., ngày .... Biên bản được đọc lại cho các bên 

cùng nghe và ký tên dưới đây./. 

Người trả lời Người hỏi 
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MARITIME ADMINISTRATION OF QUANG NINH 

MARITIME ACCIDENT INVESTIGATION TEAM 

 

                           Quang Ninh, ...................... 

  

RECORD OF THE WITNESSES STATEMENTS 

 

Today, ............................ on ......... LT, at ........................................................... 

On behalf of Maritime Accident Investigation Team, we are: 

1. Mr. .......................................                       Designation: ..................................  

2. Mr. .........................................            Designation: ....................................... 

Carry out to take the statements of the witnesses  

Full name:      .................................... Designation: ......................................................... 

Date of birth:   .................................. Place of birth:       ................................................. 

Nationality:      ................................. Passport No.         ................................................. 

Address: ............................................................................................................................... 

Before answering the questions, I ............ ensure my health in good condition, relax 

mood and not affected by desease or any objective factor. 

Question and answer 

Question   

Answer  

Question   

Answer  

Question  

Answer  

The record finishs at ...... on ......., was reviewed and signed by all parties. 

Answerer Questioner 
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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

TỔ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 

 

        Số:         /BB-TĐTTNHH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

…………., ngày…..  tháng .. năm … 

         

BIÊN BẢN THU NHẬN VÀ BÀN GIAO MẪU VẬT CHỨNG 

 

Tai nạn  

Loại  mẫu  

Vị trí mẫu  

Thời gian lấy 

mẫu 

 

Ảnh mẫu thử/ 

vật chứng 

    

Các bên liên 

quan 

Tổ điều tra 
 

 

Tàu thuyền 
 

 

Mô tả cách lấy mẫu: (bao gồm yêu cầu hộp chứa mẫu, số lượng, cách thức lấy mẫu…số niêm 

phong, kẹp chì) 

…………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………… 

ĐẠI DIỆN TÀU THUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
ĐẠI DIỆN TỔ ĐIỀU TRA 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

                                                        

 

 
 

THẺ VẬT CHỨNG 

Tai nạn: …………………………… 

Mô tả:……………………………… 

Tên cán bộ điều tra:……..………… 

Ngày: ……………………………… 

 

Vật chứng của điều tra tai nạn 

 

Cảnh báo: Những vật chứng này phục vụ 

cho công tác điều tra tai nạn hàng hải. 

Cấm tiếp cận nếu không được sự cho 

phép của Tổ điều tra. 




