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THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ GIAO THONG VẬN TẢI 

Số: 7982/SGTVT-QLĐT` Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2022 
V/V định hướng tuyên truyên 
tình trạng bến thủy nội địa 

chưa được công bổ, cấp phép 
hoạt động trên địa bàn Thành phổ 

Kính gửi: Trung tâm Báo chí Thành phố 

Sở Giao thông Vận tải nhận được Công Văn số 42/TTBC-HCQT ngày 29 
tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Báo chí Thành phổ về việc định hướng tuyên 
truyên Vê tình trạng hoạt động các bển thủy nội địa chưa được công bố, cấp phép 
hoạt động trên địa bàn Thành phố. Về vấn đề trên, Sở Gíao thông Vận tải có ỷ 
kiển nhưn pan: 

1. Ệnhạtrạng hoạt động các bến thúy nội địa chưa được công bổ, cấp phép 
hoạt độngv trên địa bản Thành phổ: 

- Trên địa hàn Thành phố đang tồn tại hoạt động 34 bện thủy nội địa chưa 
được công bô, câp phép hoạt động của cơ quan có thâm quyên. 

- Các bến thủy nội địa trên ichông bảo đám các điều kiện bảo đảm an toàn 
hoạt động bển, kiểm Soát tải trọng của phương tiện thúy - bộ, công tác bảo Vệ 
môi trường, phòng cháy, chữa Cháy,... theo quy định, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ 
gây mất an toàn hoạt động bến, mất an toàn giao thông đường thủy, đường bộ; 
nhất là đổi với các bển hoạt động trong hành lang báo Vệ của các công trình giao 
thông đường thủy, đường bộ. Các bển này hoạt động đan Xen Với các bến thủy 
nội địa được cơ quan thẫm quyền công bổ hoạt động, gây ra sự cạnh tranh không 
Công bằng, có sự SO bì trong công tác quản Iý. 

- Chủ bến giao cho nhân Viên trông Coi, quan lý. Khi có Đoàn công tác 
kiểm tra điều kiện an toàn hoạt động bến thì không hoạt động, không Xuất trình 
được bản chính các giấy tờ iiên quan (đăng ký hoạt động kinh doanh, hợp đồng 
Sử dụng đất kinh doanh, giấy chúng nhận đăng ký, đăng kiểm của phương tiện, 
giấy chửng nhận chuyên môn của người lái phương tiện,...) Chủ bển đổi phó 
không Xuất hiện, không hợp tác, gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, Xử lý Vi 
phạm hành chính theo quy định. 

- Một số cơ Sở kinh doanh có Sử dụng bển thủy nội địa đã có Quyết định 
đình chí, Xóa tên bến trong đanh mục cảng, bến lưu giữ tại bộ phận quản lý 
cảng, bển thủy nội địa của Sở Giao thông Vận tải. Lực lượng Cảnh sát Đường 
thủy đã tăng cường kiểm tra, Xử lý nhiều lần. Tuy nhiên, các CƠ SỞ này Vẫn còn 
Giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh do các CƠ quan thẩm quyền cấp Và thực 
hiện đóng thuế theo quy định nên Vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trên bờ



(dùng Xe cơ giới Vận chuyển Vật liệu Xây dựng hoạt động trên các tuyến đu'Ờng 
bộ). Do_Vậy, lực lu`Ợng Chức năng thụ'c hiện kiêm tra, Xử lý Vi phạm hành chính 
gặp nhiêu khó khăn trong việc Xử lý t1'iệt đê. 

- Ngày 17 tháng 01 nălìì 2017, Ủy bạn nhân dân Thành phổ han hành Quyết 
định Sô 191/QĐ-UBND yê thành lập Đoàn I<iê1nVtra liên ngành Vê trật tụ' an toàn 
giao thông đường thủy gôlní Công ạn Thành phô (Phòng Cảnh ặát Đường thủy - 

PC08B làm Trưởng đoàn), Ban An toàn giao thông Thành phô, Sở Giao thông 
Vận tải (7Phòng Quản lý Đường thủy), Trung tâm Quận lý đường thủy, Chi cục 
Đăng kiêm 6, Cáng Vụ Đường thủy nội địa Thành phô, Thạnh tra Sở Giao thông 
Vận tải, Cáng Vụ Đường thủy nội địa Khu Vực III và Cảng vụ I-I_àng hải Thành phô 
Hộ Chí Minh. Hàng quý, Đoàn lciêm tra liên ngành lập các kê hoạch liên ngành 
kiêm tra điêu kiện an toàn hoạt động giao thông Vận tải đường thuy, lciêm tra XỨ' 
lý Các hành Vi Vị phạm qL1y định trong lĩnh ,VỰC đuqng thủy; kêt hợp công tác 
tuyên truyên, phô hiên, giáo dục pháp iuật gẫn với đây lnạnh xử lý nghiêm các 
hành vi Vi phạm Vê báo đáln an toàn gíao thông đu'Ờng thủy theo quy định của 
pháp luật. 

2.lNội dung cần tuyên truyền Về hoạt động Các bến thủy nội địa Chu'a được 
công bô, câp phép hoạt động trên địa bản Thành phô: 

2.1. Ngày Zềẵ tháng 01 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 
08/2021/NĐ-CP vệ quán lý hoạt động đường thủy nội địa, ,hiệu lực thi hành từ 
ngày 15 tháng 3 năln 2021. Theo đó, đôi với các cảng, bên thủy nội địa, bện 
khách ngang Sông, bên thủy nội địa phụcIVụ thì Công công trình chính đủ điệu 
kiện công bô, câp phép hoạt động; công bô Iại, gia hạn hoạt động; chủ cảng, bên 
thực hiện Các nội đung Sau: 

a) Thỏa thuận thông Sổ kỹ thuật Xây dựng: 
- Đối với cảng, bển thủy nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 15 Nghị 

định này. 
- Đối với bển khách ngang Sộng, bển` thủy nội địa phục Vụ thi công công 

trình chính thực hiện theo hu`Ớng dân tại Điêu 16 Nghị định này. 

b) Công bố hoạt động: 
- Đổi với cảng, bển thủy nội địa thụ'c hiện theo hướng dẫn tại Điều 18 Nghị 

định này. 
- Đổi Với bển khách ngang Sộng, bến`thL”ly nội địa phục Vụ thi công công 

trình chính thực hiện theo hướng dân tại Điêu 19 Nghị định này. 
C) Công bổ lại Và gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa: Thực hiện theo 

hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định này. 
2.2. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 

139/2021/NĐ-CP Vê Xử phạt Vi phạm hành chính t1'ong lĩnh Vụ'c giao thông 
đường thủy nội địa, hiệu lực thi hành tù' ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó:



a) Vi phạrn quy định về quản lý, 1<haị thác cảng, bển thủy nội địa, khu neo đậu: 
Khoản 3 Điều 30: "Phạt tiến tù' 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối 

với hành vỉ tố cl1ú'c cho pl1ư'Ơng tiện vào neo đậu, xép, dỡ hàng hóa, đón, trả 
hành khách tại các vị trí chua đu'Ọ`c công bố, cấp phép hoạt động cáng, bến thúy 
nội fìĨỉa, khu neo đậu theo quy 6ĩ_l`rzỈ*l". 

b) Vi phạm quy định về Vận tải đu`Ờng thủy nội địa: 
Khoản 6, 7 Điều 35: 

, 
"6. Xử phạt vỉ phạm hành chính đổi với hành VÍ rleo đậu phu'ơng tiện để 

xép 62lỔ`,ICỈ'lZxfyễI'I tái hàng hóa hoặc đón, trá hành khách tại các vị trí chưa được 
công bô, câp phép hoạtđộng, như Sau.” 

a) Phạt tiển tù' 1.000. 000 đồng đến 3.000.000 đồng áp dụng đối với plZu'071g 
tiện không có động cơ có trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có Sức chỏ' đến I2 
ngu'ờỉ,' phương tiện có động cơ tổng công Suất máy chính đến 15 Sức ngựa ìlơặc 
có Súc chó' đến 12 ngLt`ờÍ,' 

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng áp dụng đổi với pl1u'O77g 
tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến du'ó'ỉ 250 tấn hoặc có 
Sú'c chở trên 12 ngu'ờỉ đến du'Ó'i 50 l1gLt`Ơ`I`,' pỈ'luU`ng tiện có động cơ tống công 
suất máy chính trên I5 SL2'c I7gụ*a đến 135 sú'c ngựa hoặc có Sức chở trên 12 
người đến 50 ngu'ờl',` 

c) Phạt tiến tù' 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng áp dụng đối với 
phu=ơng tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 250 tấn đến 1.000 tấn 
hoặc có Sú'C chở tù' 50 người đến 150 nguờỉ,' plĩưowg tiện có động co' tổng công 
suất máy chính trên 135 Sú'c ngựa đến 750 Sủ'c ngựa hoặc có Sức chớ trên 50 
người đến 150 người,' tàzl czlổc, tàu hút có sản lu'Ọ'ng đến 500 m3/ll, tàu cần cầu 
lắp đặt thiết bị nâng có Sức nâng đến 50 tấI1,` 

ol) Phạt tiển tù' IO. 000.000 đồng đến 20.000.000 đồng áp dụng đối với 
pl1u'Ơng tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn hoặc có Sú'c 
chớ trên 150 ngườỉ,' phương tiện có động CƠ tống công Suất máy chính trên 750 
sú'C ngựa hoặc có Sức chớ' trên 150 ngưỎ'i,` tàu Cuốc, tàu hút có sản lưọng trên 
500 m3/fl, tàu cần cấu lắp đặt thiết bị nâng có Sú'c nâng trên 50 tấn. 

7. Hình thức xZ2'pl*lạt bố sung." 
TLró'c quyến Sủ' dịlng giấy chứng nhân khả năng chuyên môn, chủng chỉ 

chuyên môn từ 02 tháng đến 04 tháng đối vỎ'í hành vỉ vi phạm quy Zì"_ínl1 tại 

khoản 6 Điểu này". 

C) Thẩm quyền Xử phạt Vì phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả trong lĩnh Vụ'C giao thông đu'Ò'ng thủy nội địa đối với Vi phạm quy 
định Về quản lý, khai thác cảng, bển thủy nộị địa, khu neo đậu và vận tải đường 
thủy nội địa, như Sau:



~ Chủ tịch Úy bạn nhân dân Các cấp có thẩln quyền Xử phạt Vi phạm hành 
chính đôi Vớí các hành Vi Vị phạln quy định tại Nghị định này trong phạm Vị 
quản lý của địa phương mình theo quy định tại khoán 1 Điêu 42 và Điêu 44. 

- Lực lượng Công an nhận dân trong phạm VÌ chức năng', nhiệm Vụ, trách 
nhiệm được giao có thâm quyên Xử phạt Vị phạm hành chính đôi với Các hành Ví 
Vi phạm quy định tại điêm d, đ 1<h0ản 2 Điêu 42 và Điêu 45. 

- Thanh tra Sở Gíao thộng Vận tải trong phạm Vi chức năng, nhiệm Vụ, 
trách nhiệm được giao có thâm quyên Xử phạt yí phạm hành chính đôi Với Các 
hành VÌ Vi phạm quy định tại điêm c khoản 4 Điêu 42 Và Điêu 46. 

3. Cán bộ chuyên trách phốị hợp: 
Cử ông T1-ận Quốc Việt, chuyên viên Phòng Quản 1ý Đường thúy - Sở Giao 

thông vận tải, Sô điện thoại: 0937 662 406. 
Sở Gíao thông Vận tại cụng cấp Các nội dung liên quan trên, kính gứi Trung 

tâm Báo chí Thành phô đê biêt, phôi hợp./. 

[Vơi llltận: 
- Nhu' trên; 
- UBND TP; 
- Ban ATGT TP; 
- Sở TT&TT; 
- GĐ, PGĐ An; 
- Lưu: VT, QLĐT/8. C013 
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