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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này thống nhất biểu mẫu, trình tự các bước tiến hành thủ tục cho 

phép tàu thuyền chạy thử sau khi đóng mới, hoán cải, sửa chữa, bảo quản trong 

vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ nhằm 

nâng cao trách nhiệm của viên chức, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi 

tối đa cho các tổ chức và cá nhân liên quan. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng đối với viên chức cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Ban 

Giám đốc, người làm thủ tục, doanh nghiệp vận tải biển và dịch vụ hàng hải, các tổ 

chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho tàu thuyền 

xin chạy thử trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải 

Cần Thơ. 

3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Bộ Luật hàng hải Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005; 

- Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/20212 của Chính phủ về Quản lý 

cảng biển và luồng hàng hải;  

- Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, thủy nội địa;  

- Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ Giao thông vận 

tải Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính 

phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải;  

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

4.1 Định nghĩa:  Không áp dụng. 

4.2 Giải thích từ ngữ 

- Người làm thủ tục: Là chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, 

người khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc người được uỷ quyền. 

- Trực ban cảng vụ: Là viên chức pháp chế Cảng vụ hàng hải tại nơi tiến 

hành thủ tục, được phân công chịu trách nhiệm tiếp nhận, tham mưu, giải quyết 

những công việc liên quan đến tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển.  

- Người có thẩm quyền: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách, người được ủy 

quyền. 

4.2 Chữ viết tắt 
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- NĐ21: Nghị định số 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/3/2012 về 

quản lý cảng biển và luồng hàng hải.  

- TT10: Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ Giao 

thông vận tải Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 

của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải. 

- CVHHCT: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.  

- AT-TTHH: An toàn - Thanh tra hàng hải. 

5. NỘI DUNG 

5.1 Lƣu đồ  

Bước 
công 
việc 

Trách nhiệm 
Trình tự công việc 

 
Tài liệu, biểu mẫu liên 

quan 

Bước 1 Người làm thủ tục 

 

Điều 19,TT10. 

Bước 2 Trực ban cảng vụ 

 
 
 

 Điều 19,TT10 
 

Bước 3 

 
 
 

Người có thẩm 
quyền 

 

 BM.PC.TT.06-Mẫu số 
03-TT10. 

Bước 4 
Phòng Pháp chế, 
AT-TTHH/đại diện 

 
 
 Điều 67 của NĐ21 

Bước 5 Trực ban cảng vụ 

 Thông tư số 09 ngày 03 
tháng 6 năm 2011 của Bộ 
Nội vụ về việc thời hạn bảo 
quản hồ sơ tài liệu hình 
thành phổ biến trong hoạt 
động của các cơ quan tổ 
chức  

       Gửi hồ sơ 

Tiếp nhận/kiểm 
tra hồ sơ 

Cấp Giấy phép 
chạy thử 

Giám sát chạy thử 

 
Lưu hồ sơ 

Hợp lệ Không hợp 
lệ 
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5.2. Thuyết minh lƣu đồ 

5.2.1. Bƣớc 1: Gửi hồ sơ. 

Người làm thủ tục nộphồ sơ tại phòng Pháp chế hoặc Đại diện cảng vụ tại 

khu vực.  

Hồ sơ đề nghị chạy thử tàu bao gồm: 

a) Giấy tờ phải nộp: 

- Giấy đề nghị chạy thử tàu trong đó nêu rõ lý do di chuyển, nơi đến và thời 

gian chạy thử; 

- Danh sách thuyền viên; 

- Danh sách người đi theo tàu (nếu có). 

- Phương án lai dắt tàu trong trường hợp tàu chạy thử không sử dụng máy 

của tàu (bản chính). 

b) Giấy tờ xuất trình: 

- Giấy xác nhận trạng thái kỹ thuật đủ điều kiện an toàn cho tàu di chuyển 

hoặc giấy phép đi một chuyến (trường hợp chạy thử sang khu vực quản lý khác) 

của tổ chức đăng kiểm; 

- Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên. 

5.2.2 Bƣớc 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 

- Trực ban cảng vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì 

hướng dẫn người làm thủ tục bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì trình người có thẩm quyền để giải quyết. 

- Thời hạn giải quyết hồ sơ của Cảng vụ hàng hải: Chậm nhất 02 giờ kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

5.2.3 Bƣớc 3: Cấp giấy phép chạy thử 

Trực ban cảng vụ sau khi kiểm tra, hồ sơ đã hợp lệ trình người có thẩm 

quyền cấp Giấy phép chạy thử tàu theo BM.PC.06.03-TT10. 

Trường hợp tàu xin chạy thử từ vùng nước cảng biển này đến vùng nước 

cảng biển khác thì Giấy phép chạy thử được thay thế bằng Giấy phép rời cảng (hồ 

sơ giấy tờ theo quy trình thủ tục rời cảng). 

5.2.4 Bƣớc 4: Giám sát chạy thử 

Phòng Pháp chế và Đại diện cảng vụ liên quan phối hợp với phòng AT-

TTHH theo dõi việc thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt, tránh gây nguy 
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hiểm, ách tắc, cản trở cho hoạt động hàng hải, đe dọa tính mạng và sức khoẻ con 

người hoặc ô nhiễm môi trường.  

Trong quá trình giám sát, nếu có phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hàng hải thì tiến hành lập biên bản vi phạm và báo cáo lãnh đạo xử lý theo 

quy định pháp luật. 

Kết thúc việc chạy thử, Trực ban cảng vụ ghi nhật ký, lưu hồ sơ. 

5.2.5 Bƣớc 5: Lƣu hồ sơ  

 Hồ sơ lưu theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV về việc xây dựng 

bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức. 

6. BIỂU MẪU 

TT Tên Biểu mẫu Mã hiệu 

1 Giấy phép chạy thử tàu BM.PC.06.Mẫu.03-TT10 

 

7. HỒ SƠ LƢU    

TT Hồ sơ lưu 

1 Văn bản đề nghị cho phép cho phép chạy thử tàu 

2 Giấy phép chạy thử tàu 

3 Danh sách thuyền viên 

4 Danh sách người đi theo (nếu có) 

5 Phương án lai dắt 

Hồ sơ được lưu tại phòng Pháp chế hoặc Đại diện cảng vụ khu vực. Thời hạn 
05 năm 
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CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ 

-------- 

Số: ………./GP 

 

GIẤY PHÉP CHẠY THỬ TÀU 

Tên tàu: …………… Hô hiệu …………… 

Tên thuyền trưởng: …………………………… 

Số lượng thuyền viên: ………………………. 

Số người đi theo tàu: ………………………… 

Trọng tải: …………… DWT 

Chiều dài: ……………………… …………… 

Mớn nước:  …………… …………………… 

Được phép chạy thử tàu từ ……… đến 

………. và ngược lại. 

Thời gian: Từ lúc…giờ … ngày … tháng … 

năm … 

Đến ….. giờ …… ngày ….. tháng …. năm … 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: ………/GP  

 

GIẤY PHÉP CHẠY THỬ TÀU 

Tên tàu: ……………………….…………… Hô hiệu …………………………. 

Tên thuyền trưởng: …………………………………….…………………………… 

Số lượng thuyền viên: ……………………………………………………………. 

Số người đi theo tàu: …………………………………………………………….. 

Trọng tải: …………… DWT 

Chiều dài: ……………………… 

Mớn nước:  …………………………………………..…………………… 

Được phép chạy thử tàu từ ………………… đến …………..…. và ngược lại. 

Thời gian: Từ lúc …….…. giờ ….…. ngày ……... tháng …..…. năm ……… 

Đến …………... giờ ………..… ngày …….. tháng ………..…. năm ……… 

 

………., ngày…. tháng …. năm …. 

GIÁM ĐỐC 

 ………., ngày…. tháng …. năm …. 

GIÁM ĐỐC 

 


