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Thủ tục công bố thông báo hàng hải  
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LÝ LỊCH SỬA ĐỔI 

Ngày 

tháng 
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dòng  

sửa đổi 

Nội dung sửa đổi 

Lần 

ban 

hành 
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- Mục 3 Cơ sở pháp lý và tài liệu tham khảo: 

Bỏ căn cứ pháp lý: Thông tư 07/2015/TT-BGTVT 

ngày 07/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định 

về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải. 

01 

01/03/ 

2021 

Trang 

5/8 

- Sửa đổi Mục 5.1. Lưu đồ: 

Bỏ TT 07 ở cột Biểu mẫu, tài liệu liên quan 
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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này thống nhất biểu mẫu, trình tự thủ tục và trách nhiệm trong 

việc thực hiện thủ tục công bố thông báo hàng hải về phân luồng giao thông 

hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải theo 

quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải 

Quảng Ninh trong việc thực hiện công bố thông báo hàng hải về phân luồng giao 

thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của luồng 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 01/2018/TT-BGTVT ngày 03/01/2018 của Bộ Giao thông 

vận tải 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 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; 

- Quyết định 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 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 của các 

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

Ninh. 

- Nội quy cảng biển Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 

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

Ninh. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

 4.1 Định nghĩa và giải thích từ ngữ 

- Định nghĩa: 

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

người được Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh ủy quyền theo quy định 

của pháp luật. 
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 + Thông báo hàng hải là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban 

hành để cung cấp thông tin, chỉ dẫn cho người đi biển và tổ chức, cá nhân liên 

quan nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm 

môi trường; 

 + Công bố thông báo hàng hải là văn bản của người có thẩm quyền Công 

bố để cung cấp thông tin, chỉ dẫn cho người đi biển và tổ chức, cá nhân liên 

quan nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm 

môi trường; 

+ Khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải:  khu vực biển được 

sử dụng cho hoạt động diễn tập quân sự, khu vực đổ chất thải, khu vực cấm neo 

đậu, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, khu vực xảy ra sự cố tràn dầu hoặc chất độc hại, 

khu vực đổ đất, nghiên cứu khoa học, đánh bắt, nuôi trồng hải sản, giải trí, du 

lịch, thể thao, vùng đặt hệ thống thu thập dữ liệu hải dương hay các hoạt động 

dân sự khác, do tính chất công việc có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại 

trong khu vực biển đó. 

 + Quản trị trang web cơ quan: Là viên chức thuộc phòng Thủ tục tàu 

thuyền có trách nhiệm đăng tải công khai thông báo hàng hải trên trang thông tin 

điện tử của cơ quan; 

- Người giải quyết thủ tục: là viên chức phòng Pháp chế được giao nhiệm 

vụ tiếp nhận làm thủ tục công bố thông báo hàng hải.  

4.2 Chữ viết tắt 

- NĐ58: 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.  

- CVHHQN: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh. 

- TBHH: Thông báo hàng hải. 

- PLHH: Phân luồng giao thông hàng hải. 

- HCLT: Hạn chế lưu thông. 

- TNHĐ: Tạm ngừng hoạt động. 
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MS: QT.PC.02 

Lần ban hành: 02 

Ngày: 11/5/2021  

Trang: 5/7 
 

5. NỘI DUNG  

 5.1 Lưu đồ  

Bước 

công việc 

Trách 

nhiệm 

Trình tự công việc 

 

Biểu mẫu, Tài liệu 

liên quan 

Bước 1 

Người giải 

quyết  

thủ tục 

 

 

 

 

- Điều 45 của NĐ58 

BM.PC.02-Mẫu số 01 

BM.PC.02-Mẫu số 02 

Bước 2 

- Người 

giải quyết 

thủ tục 

- Người có 

thẩm 

quyền 

 

Bước 3 

- Quản trị 

trang web 

cơ quan 

- Người 

giải quyết 

thủ tục 

 

- Khoản 4 Điều 59 của 

NĐ58 

Bước 4 

Người giải 

quyết thủ 

tục 

 

Theo quy định của cơ 

quan 

 5.2 Thuyết minh lưu đồ 

 Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công bố thông báo hàng hải 

 - Người giải quyết thủ tục phòng Pháp chế tiếp nhận Quyết định phân 

luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của 

luồng hàng hải tại khu vực của cơ quan có thẩm quyền. 

 - Người giải quyết thủ tục soạn Dự thảo Thông báo hàng hải về phân 

luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của 

luồng hàng hải theo mẫu BM.PC.02-Mẫu số 01, trình lãnh đạo phòng. 

 Bước 2. Ban hành Thông báo hàng hải 

 Lãnh đạo phòng Pháp chế trình Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy 

quyền ký.  

 Bước 3. Thông báo, đăng tải nội dung Thông báo hàng hải  

 - Người giải quyết thủ tục phải gửi ngay Thông báo hàng hải tới Cục 

Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải có liên quan, tổ chức hoa tiêu hàng hải 

 

Lưu hồ sơ 

 

 

Tiếp nhận Quyết 

định PLHH, 

HCLT, TNHĐ 

 

Ban hành Thông 

báo hàng hải 

 

 

Thông báo, Đăng 

tải nội dung TBHH 
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có liên quan, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử 

hàng hải Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan bằng văn bản hoặc bằng 

phương thức điện tử phù hợp. 

 - Quản trị trang web Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh có trách nhiệm đưa 

nguyên văn nội dung Thông báo hàng hải trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan. 

 Bước 4. Lưu hồ sơ 

 Người giải quyết thủ tục lưu hồ sơ theo quy định. 

6. BIỂU MẪU 

TT Mã hiệu Tên biểu mẫu 

1 BM.PC.02-Mẫu số 01 Thông báo hàng hải về phân luồng giao thông 

hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng 

hoạt động của luồng hàng hải 

7. HỒ SƠ LƯU    

TT Hồ sơ lưu 

1 
Quyết định phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm 

ngừng hoạt động của luồng hàng hải 

2 
Thông báo hàng hải về phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu 

thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải 

Hồ sơ được lưu tại phòng Pháp chế theo quy định 

 

 

 



 
CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

QUẢNG NINH 

QUY TRÌNH 
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BM.PC.02-Mẫu số 01 

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /TBHH-CVHHQN Quảng Ninh, ngày …. tháng …. năm … .... 

  

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt 

động của luồng hàng hải 

 

Vùng biển: ……………………………………………………………………….. 

Tên luồng: ………………………………………………………………(nếu có) 

Căn cứ: …………………………………………………………………………… 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng 

Ninh thông báo …………………………………………………………………... 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận: 
- Cục Hàng hải Việt Nam; 

- Tổ chức hoa tiêu hàng hải....; 

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam; 

- Quản trị trang web cơ quan (đăng tải thông tin); 
- Lưu: VT, PC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  

 




