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 1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này thống nhất trình tự phê duyệt phương án trục vớt tài sản 

chìm đắm trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

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

Quảng Ninh, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến trục vớt tài sản bị chìm đắm 

trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh. 

 3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015. 

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

- Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ Quy định 

về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển 

và vùng biển Việt Nam. 

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

vận tải 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. 

- 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 và giải thích từ ngữ 

 - Tài sản chìm đắm bao gồm: Tàu thuyền, hàng hóa hoặc các vật thể khác 

chìm đắm hoặc trôi nổi trên các tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, 

vùng biển Việt Nam hoặc bị trôi dạt vào bờ biển Việt Nam. 
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 - Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm: Là tài sản chìm đắm làm cản trở hoặc 

gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải, hoạt động giao thông đường thủy nội 

địa; đe dọa tính mạng và sức khỏe con người; ảnh hưởng đến tài nguyên, gây ô 

nhiễm môi trường. Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm được phân thành hai cấp 

độ: 

 - Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1: 

 + Gây mất an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu 

vực nhưng chưa gây ách tắc luồng và chưa phải áp dụng biện pháp cấm luồng 

hàng hải; 

 + Có nguy cơ gây bệnh dịch cho con người và môi trường sống hoặc đe 

dọa đến tính mạng con người; 

 +  Có chứa đựng đến 100 tấn dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ hoặc đến 50 

tấn hóa chất nguy hiểm, độc hại. 

 - Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp 2: 

 + Gây ách tắc luồng hàng hải hoặc luồng đường thủy nội địa hoặc phải 

cấm luồng hàng hải hoặc luồng đường thủy nội địa; 

 + Xảy ra tràn dầu hoặc hóa chất nguy hiểm, độc hại; 

 + Gây bệnh dịch cho con người và môi trường sống hoặc đe dọa trực tiếp 

đến tính mạng con người; 

 + Có chứa đựng trên 100 tấn dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ hoặc trên 50 

tấn hóa chất nguy hiểm, độc hại. 

 - Trục vớt tài sản chìm đắm bao gồm các hoạt động: Thăm dò, xây dựng 

và thực hiện phương án làm nổi, di dời, phá dỡ, phá hủy tài sản chìm đắm. 

 - Người có thẩm quyền: Là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh 

hoặc người được Giám đốc Cảng vụ Hảng hải Quảng Ninh ủy quyền theo quy 

định của pháp luật. 

 4.2 Chữ viết tắt 

- NĐ 05: Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ 

quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước 

cảng biển và vùng biển Việt Nam. 

- TSCĐ: Tài sản chìm đắm. 

- ATANHH: An toàn - An ninh hàng hải. 



 
CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 
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5. NỘI DUNG 

 5.1 Lưu đồ 

Bước 

công 

việc 

Trách nhiệm Trình tự công việc 
Biểu mẫu, tài 

liệu liên quan 

Bước 1 

Tổ chức, cá 

nhân có liên 

quan đến trục 

vớt TSCĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 10 và 13 

NĐ05; 

BM.ATAN.03 - 

Mẫu 01 và 02 

Bước 2 
Công chức, viên 

chức Phòng 

ATANHH 

Điều 11 và 13 

NĐ05; 

BM.ATAN.03 - 

Mẫu 01, 02, 03 và 

05 

Bước 3 Phòng 

ATANHH 

Điều 13 NĐ05 

 

Bước 4 Người có thẩm 

quyền 

Điều 12 và 13 

NĐ05; 

BM.ATAN.03 - 

Mẫu 04 

Bước 5 Phòng 

ATANHH 

Theo quy định cơ 

quan 

 

 5.2 Thuyết minh lưu đồ 

Bước 1. Nộp hồ sơ 

 Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Phòng 

ATANHH Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt 

Phương án trục vớt TSCĐ. Hồ sơ bao gồm: 

- Tờ khai phê duyệt Phương án trục vớt TSCĐ theo Biểu mẫu 

BM.ATAN.03 - Mẫu 01; 
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ù
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ợ
p

 

Nộp hồ sơ 

 

Tiếp nhận hồ sơ 

Phù hợp 

 

Thẩm định 

Phương án trục vớt 

TSCĐ 
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p
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p

 

Phù hợp 

Phê duyệt  

Phương án trục vớt 

TSCĐ 

Gửi Quyết định phê 

duyệt Phương án trục 

vớt TSCĐ và lưu hồ 

sơ 
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- Phương án trục vớt TSCĐ theo Biểu mẫu BM.ATAN.03 - Mẫu 02; 

- Các tài liệu, giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có) như: Hợp đồng 

trục vớt TSCĐ (bản photocopy) hoặc văn bản ủy quyền của chủ sở hữu TSCĐ 

cho người được chỉ định trục vớt TSCĐ (nếu chủ sở hữu TSCĐ không tự thực 

hiện). 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

Công chức, viên chức Phòng ATANHH tiếp nhận, kiểm tra xem xét sự 

phù hợp của hồ sơ, nếu: 

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Biểu mẫu 

BM.ATAN.03 - Mẫu 03 và ghi sổ Theo dõi giải quyết hồ sơ theo Biểu mẫu 

BM.ATAN.03 - Mẫu 05; 

- Hồ sơ chưa hợp lệ, chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ bằng văn 

bản và gửi trực tiếp đến người nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. 

 Bước 3. Thẩm định Phương án trục vớt TSCĐ 

Công chức, viên chức Phòng ATANHH: 

- Kiểm tra tính chính xác của nội dung thông tin trong Phương án trục vớt 

TSCĐ. 

- Báo cáo kịp thời người có thẩm quyền phê duyệt Phương án trục vớt 

TSCĐ các trường hợp sau: 

+ Trường hợp TSCĐ là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Để chỉ đạo thông 

báo cho cơ quan Hải quan nơi gần nhất phối hợp giải quyết theo quy định của 

pháp luật về Hải quan; 

+ Trường hợp trục vớt tại khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng 

hải: Để xem xét, quyết định tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị Bảo đảm an toàn 

hàng hải, Hoa tiêu hàng hải và các đơn vị khác có liên quan. 

- Xem xét, đánh giá các phương tiện, con người tham gia trục vớt có đáp 

ứng đủ khả năng và các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô 

nhiễm môi trường. 

- Xem xét toàn diện mối liên hệ, khả năng thích ứng của các yếu tố thành 

phần trong Phương án với điều kiện, hoàn cảnh thực tế nhằm đảm bảo yêu cầu 

an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường 

trong hoạt động trục vớt TSCĐ. 

Bước 4. Phê duyệt phương án trục vớt TSCĐ  

Sau khi hoàn thành thẩm định Phương án trục vớt TSCĐ, công chức, viên 

chức Phòng ATANHH trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định phê 
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duyệt Phương án trục vớt TSCĐ theo Biểu mẫu  BM.ATAN.03 - Mẫu 04, đảm 

bảo: 

- Không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường 

hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; 

- Trong thời hạn không quá 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm nhận 

được hồ sơ hợp lệ, đối với TSCĐ gây nguy hiểm. 

Căn cứ vào vị trí, thời gian, loại, đặc điểm tài sản trục vớt, Phòng 

ATANHH phối hợp với Phòng Pháp chế tham mưu, đề xuất người có thẩm 

quyền ban hành, công bố hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành, công 

bố Thông báo hàng hải (nếu cần). 

Bước 5. Gửi Quyết định phê duyệt Phương án trục vớt TSCĐ và lưu 

hồ sơ 

- Phòng ATANHH gửi Quyết định phê duyệt Phương án trục vớt TSCĐ 

cho tổ chức, cá nhân; đồng thời sao gửi các phòng, đại diện liên quan Quyết 

định phê duyệt và Phương án trục vớt TSCĐ để kiểm tra, giám sát. 

- Phòng ATANHH ghi Sổ theo dõi giải quyết thủ tục hành chính theo biểu 

mẫu BM.ATAN.03 - Mẫu 05 và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

 6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM.ATAN.03 - Mẫu 01 Tờ khai phê duyệt Phương án trục vớt TSCĐ 

2 BM.ATAN.03 - Mẫu 02 Phương án trục vớt TSCĐ 

3 BM.ATAN.03 - Mẫu 03 Phiếu tiếp nhận hồ sơ 

4 BM.ATAN.03 - Mẫu 04 
Quyết định phê duyệt Phương án trục vớt 

TSCĐ 

5 BM.ATAN.03 - Mẫu 05 Sổ theo dõi giải quyết thủ tục hành chính 

 7. HỒ SƠ LƯU 

TT Hồ sơ lưu 

1 Tờ khai phê duyệt Phương án trục vớt TSCĐ 

2 Phương án trục vớt TSCĐ 

3 Phiếu tiếp nhận hồ sơ 

4 Quyết định phê duyệt Phương án trục vớt TSCĐ 

5 Các tài liệu, văn bản khác (nếu có) 
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BM.ATAN.03 - Mẫu 01 

 

TÊN CHỦ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM 

Số:………………. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 …., ngày… tháng… năm 20…. 

TỜ KHAI 

Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm 

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh 

Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu tài sản chìm đắm: ..........................................  

Người đại diện theo pháp luật: .............................................................................  

Đăng ký kinh doanh:  Ngày….. tháng…. năm…………..  

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

Số điện thoại liên hệ: .............................................................................................  

Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh xem xét, phê duyệt Phương án trục vớt 

tài sản chìm đắm theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường 

thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam với các tài liệu dưới 

đây: 

1. Phương án trục vớt tài sản chìm đắm. 

2. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có). 

3. Các tài liệu, giấy tờ cần thiết có liên quan khác (nếu có). 

Kính đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh xem xét, giải quyết./. 

   

 

 

CHỦ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 BM.ATAN.03 - Mẫu 02 

 

TÊN CHỦ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM 

Số:………….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày … tháng … năm 20… 

 

PHƯƠNG ÁN TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM 
(Kèm theo tờ khai số…..) 

 

1. Tên, số lượng, loại tài sản chìm đắm:………………………...….……..….....; 

2. Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền):…………….………..…; 

3. Khối lượng nhiên liệu trên tàu (nếu là tàu thuyền)…………………....……...; 

4. Căn cứ tổ chức việc trục vớt…………………………………...….........…….; 

5. Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có)………...…; 

6. Địa điểm tài sản bị chìm đắm………………………………………...........…; 

7. Dự kiến thời gian bắt đầu và thời hạn trục vớt:……………………......……..; 

8. Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt:…………………………..……..; 

9. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trục vớt:……….……;  

10. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt:………….….; 

11. Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt:……………;  

12. Bàn giao tài sản được trục vớt:………………….......………………………; 

13. Biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm (nếu có):…….....……………..;  

14. Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường: (nếu có)………..................…; 

15. Biện pháp phòng, chống cháy, nổ (nếu có):……………………….........….;  

16. Dự toán chi phí trục vớt (Đối với phương án trục vớt do chủ sở hữu tài sản 

lập và thực hiện trục vớt thì phương án không bao gồm nội dung dự toán chi 

phí trục vớt);  

17. Đơn vị thực hiện trục vớt:…………………………………...............………; 

Kính đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh xem xét, giải quyết./. 

 CHỦ TÀI SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 



 
CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 
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PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

 

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

Loại hồ sơ: Phương án trục vớt tài sản chìm đắm .............................................(1) 

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

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

Số điện thoại: ………………………….............…......……………...…………... 

Các giấy tờ đã nộp:  

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

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

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

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

Thời gian trả kết quả: ......giờ, ngày.....tháng....năm (trừ trường hợp có yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Phương án trục vớt TSCĐ trong quá trình thẩm 

định). 

 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

(1) Tên tài sản chìm đắm 
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CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

 

Số: ......../QĐ-CVHHQN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Phương án trục vớt tài sản chìm đắm  

đối với ......................................(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 số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ 

quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước 

cảng biển và vùng biển Việt Nam; 

Căn cứ 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; 

 Xét đề nghị của .................... (2) tại Tờ khai Phê duyệt Phương án trục vớt 

tài sản chìm đắm số.......ngày....tháng.....năm; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Phê duyệt Phương án trục vớt tài sản chìm đắm gửi kèm theo Tờ 

khai Phê duyệt Phương án trục vớt tài sản chìm đắm số ....... ngày .... tháng ..... 

năm ....... của (2) với các nội dung sau: 

 1. Tên tài sản chìm đắm: ……………………..….……..............………(1) 

 2. Chủ tài sản chìm đắm: ……………………………............................(2) 

 3. Chủ thể tiến hành trục vớt: ……………………………….….........……. 

 4. Tên các phương tiện tham gia trục vớt tài sản: …………................…… 
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 5. Thời gian tiến hành trục vớt: từ ngày …………… đến ngày …………. 

 6. Địa điểm, vị trí tiến hành trục vớt: …………………….......…………… 

 7. Biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh, phòng ngừa ô nhiễm 

môi trường: …………………….......……………………………................…….. 

 Điều 2. ....................................(2) và các phương tiện trục vớt có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện đúng các nội dung trong Phương án trục vớt tài sản 

chìm đắm đã được phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc sau: 

 1. Các phương tiện tham gia trục vớt phải được Cảng vụ Hàng hải Quảng 

Ninh chấp thuận trước khi tiến hành trục vớt. 

 2. Chủ tài sản chìm đắm tổ chức giám sát chặt chẽ các phương tiện tham 

gia trục vớt thực hiện đúng quy trình trong phương án trục vớt, chấp hành 

nghiêm chỉnh Phương án đã được phê duyệt, sự kiểm tra, giám sát của Cảng vụ 

Hàng hải Quảng Ninh. 

 3. Đảm bảo phương tiện tham gia trục vớt có đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bố trí 

thuyền viên phù hợp. 

 4. Các phương tiện trục vớt phải được trang bị VHF để thông tin, liên lạc 

với Cảng vụ, thuyền trưởng các tàu khác để phục vụ công tác điều động, tránh 

va trên luồng được đảm bảo, không được lấn chiếm luồng để đảm bảo an toàn 

hàng hải cho tàu thuyền qua lại. Trong quá trình trục vớt phải thực hiện chế độ 

trực ca cảnh giới, thực hiện đầy đủ các quy định về tín hiệu, dấu hiệu. 

 5. Mọi hoạt động trục vớt phải thực hiện nghiêm các yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành về an toàn, 

an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ và an 

toàn lao động. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng phòng An 

toàn-An ninh hàng hải, ..................... (các phòng, đại diện nơi công tác trục vớt 

được thực hiện); .........................(2) và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để t/hiện); 

- .........................(2) 

- Lưu VT, ATANHH. 

 

 

  

 

....………., ngày.......tháng….... năm 20...... 

GIÁM ĐỐC 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

(1) Tên tài sản chìm đắm 

(2) Chủ tài sản chìm đắm 
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SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
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