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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI________

Số: 40/2010/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo

giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa

Căn ��ứ L�ật G�ao thông đường thủy nộ� địa ngày 24 tháng 6 năm 2004;
Căn ��ứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 ��ủa Chính phủ 

q�y định ��h� t�ết th� hành một số đ���� ��ủa L�ật G�ao thông đường thủy nộ� địa;
Căn ��ứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 ��ủa Chính 

phủ q�y định ��hứ�� năng�� nh��m �ụ�� q�y��n hạn �à ��ơ ��ấ� t� ��hứ�� ��ủa Bộ G�ao 
thông �ận tả�;

Bộ trưởng Bộ G�ao thông �ận tả� q�y định ��� ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm 
�ảo g�ao thông �à ��hống �a trô� trên đường thủy nộ� địa như sa�:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này q�y định ��� ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �àông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �à 

��hống �a trô� trên đường thủy nộ� địa..
2. Thông tư này áp dụng đố� �ớ� t� ��hứ���� ��á nhân trong nướ�� �à nướ�� ngoà� l�ên 

q�an đến hoạt động đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �à ��hống �a trô� trên 
đường thủy nộ� địa. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này ��á�� từ ngữ dướ� đây đượ�� h�ể� như sa�:
1. Điều tiết khống chế đảm bảo giao thông là ����� t� ��hứ�� hướng dẫn phương 

t��n thủy đ� lạ� trong ��á�� tình h�ống �ất lợ� nhằm đảm �ảo an toàn �à hạn ��hế ùn tắ�� 
g�ao thông.
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2. Chống va trôi là thự�� h��n ��á�� g�ả� pháp kỹ th�ật nhằm ngăn ngừa sự ��ố đâm 
�a �ào ��á�� ��ông trình.

3. Cứu hộ là hoạt động ��ứ� phương t��n�� tà� sản thoát khỏ� ng�y h�ểm hoặ�� hoạt 
động ��ứ� trợ (�ao gồm ��ả ����� kéo�� đẩy) phương t��n đang �ị ng�y h�ểm đượ�� thự�� 
h��n thông q�a g�ao kết hợp đồng hoặ�� thỏa th�ận ��ứ� hộ g�ữa t� ��hứ���� ��á nhân thự�� 
h��n ����� ��ứ� hộ �ớ� t� ��hứ���� ��á nhân đ�� nghị ��ứ� hộ.

4. Cứu nạn là ��á�� hoạt động ��ứ� ngườ� �ị nạn thoát khỏ� ng�y h�ểm đang đe dọa 
đến tính mạng ��ủa họ�� �ao gồm ��ả ���n pháp y tế �an đầ��� ��á�� ���n pháp khá�� để đưa 
ngườ� �ị nạn đến �ị trí an toàn.

Điều 3. Các trường hợp điều tiết khống chế đảm bảo giao thông, chống 
va trôi

1. Đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông thường x�yên đượ�� tr�ển kha� trên 
��á�� t�yến đường thủy nộ� địa ��ó nh���� đoạn ��ong ���a l�ên tụ�� làm tầm nhìn �ị hạn 
��hế; trên t�yến đường thủy nộ� địa ��ó ��ầ��� ��ống ��ó khẩ� độ khoang thông th�y��n �à 
��h���� ��ao tĩnh không nhỏ hơn q�y định ��ủa ��ấp kỹ th�ật tương ứng; q�a â� tà�. 

2. Đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông�� ��hống �a trô� kh� th� ��ông�� s�a ��hữa 
��ông trình trên đường thủy nộ� địa�� kha� thá�� tà� ng�yên�� trụ�� �ớt�� thanh thả� �ật 
��hướng ngạ� ��ó ảnh hưởng đến hoạt động an toàn g�ao thông đường thủy.

3. Đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông�� ��hống �a trô� đột x�ất�� kh� x�ất h��n 
một trong ��á�� yế� tố �ất lợ� gây ảnh hưởng tớ� an toàn ��ủa ��ông trình đường thủy �à 
��á�� hoạt động g�ao thông đường thủy�� �ao gồm:

a) Có sự ��ố�� ta� nạn g�ao thông đường thủy;

�) Q�a kh� �ự�� khan ��ạn kí��h thướ�� đường thủy không đảm �ảo ��ấp kỹ th�ật 
q�y định;

��) Trong ��á�� trường hợp phòng ��hống �ão lũ�� th�ên ta�; hoạt động thể thao�� lễ 
hộ��� d�ễn tập hoặ�� �ảo đảm an n�nh q�ố�� phòng;

d) Theo l�nh ��ủa ��ơ q�an nhà nướ�� ��ó thẩm q�y��n.

4. Đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông kết hợp �ớ� ��hống �a trô� tạ� ��á�� �ị 
trí ��ầ��� ��ống ��ó khẩ� độ khoang thông th�y��n �à ��h���� ��ao tĩnh không nhỏ hơn q�y 
định ��ủa ��ấp kỹ th�ật tương ứng trong mùa �ão�� lũ; kh� �ự�� ��ó dòng ��hảy không �n 
định �ớ� lư� tố�� dòng ��hảy mặt ≥ 5 mét/g�ây.
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Điều 4. Các biện pháp tổ chức công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao 
thông, chống va trôi 

Tùy theo đ���� k��n hạn ��hế ��ủa đường thủy nộ� địa�� ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế 
đảm �ảo g�ao thông �à ��hống �a trô� đượ�� t� ��hứ�� �ằng ��á�� ���n pháp phù hợp theo 
q�y định sa�:

1. Bằng �áo h��� đường thủy nộ� địa kh� ��h���� rộng l�ồng ��hạy tà� hạn ��hế ≤ 2/3 
��h���� rộng l�ồng �ớ� ��h���� dà� l�ồng ��hạy tà� hạn ��hế ≤ 200 mét; 

2. Bằng 1 trạm đ���� t�ết khống ��hế kh� ��h���� rộng l�ồng ��hạy tà� hạn ��hế ≤ 2/3 
��h���� rộng l�ồng �ớ� ��h���� dà� l�ồng ��hạy tà� hạn ��hế > 200 mét �à < 500 mét; 

3. Bằng 2 trạm đ���� t�ết khống ��hế kh�:

a) Ch���� rộng l�ồng ��hạy tà� hạn ��hế ≤ 2/3 ��h���� rộng l�ồng �ớ� ��h���� dà� l�ồng 
��hạy tà� hạn ��hế ≥ 500 mét; 

�) Ch���� rộng l�ồng ��hạy tà� hạn ��hế ≤ 2/3 ��h���� rộng l�ồng �ớ� tĩnh không hạn 
��hế ��ủa ��á�� ��ông trình �ượt sông ≤ 2/3 tĩnh không ��ông trình theo q�y định.

4. Bằng 2 trạm đ���� t�ết khống ��hế �à �ố trí thêm 1 trạm đ���� t�ết khống ��hếằng 2 trạm đ���� t�ết khống ��hế �à �ố trí thêm 1 trạm đ���� t�ết khống ��hế 
tr�ng tâm trong trường hợp th� ��ông ��á�� hạng mụ�� ��ông trình nằm trong l�ồng ��hạy 
tà� ��ó thờ� g�an th� ��ông kéo dà� hơn 5 ngày. 

Chương II
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CÔNG TÁC ĐIỀU TIẾT 

KHốNG CHẾ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG VÀ CHốNG VA TRÔI

Điều 5. Nội dung công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông

1. Tr�ển kha� phương t��n�� th�ết �ị�� nhân lự�� �à h� thống �áo h��� theo phương 
án đượ�� ��ấp ��ó thẩm q�y��n phê d�y�t. 

2. Q�ản lý�� �ảo trì h� thống �áo h��� đ���� t�ết theo q�y định.

3. Hướng dẫn phương t��n thủy đ��� dừng�� neo đậ� theo đúng q�y ��hế đ� lạ� q�a 
kh� �ự�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông đã ��ông �ố.

4. Khống ��hế�� ngăn ��hặn �à x� lý ��á�� trường hợp phương t��n g�ao thông �� 
phạm q�y ��hế�� gây mất trật tự an toàn g�ao thông trên kh� �ự�� đ���� t�ết.

5. Cứ� hộ�� ��ứ� nạn những trường hợp sự ��ố�� ta� nạn �à những tình h�ống �ất 
thường ��ó ng�y ��ơ gây mất an toàn xảy ra trên kh� �ự�� đ���� t�ết.
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6. Thông �áo q�y ��hế đ� lạ� ��ho ��á�� phương t��n g�ao thông q�a lạ� kh� �ự�� đ���� 
t�ết.

7. Gh� ��hép s� sá��h�� nhật ký �à �áo ��áo theo q�y định.
Điều 6. Các yêu cầu kỹ thuật của công tác điều tiết khống chế đảm bảo giaocông tác điều tiết khống chế đảm bảo giao 

thông
1. Trạm đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông phả� th�ận t��n kh� đ���� hành�� 

dễ �ao q�át�� không �ị ��he kh�ất tầm nhìn th�ận lợ� ��ho ��ông tá�� ��ảnh g�ớ� �à đặt tạ� 
��á�� �ị trí q�y định như sa�:

a) Trạm đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông ��� phía thượng lư� đặt ��á��h kh� 
�ự�� đ���� t�ết không q�á 800 mét;

�) Trạm đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông ��� phía hạ lư� đặt ��á��h kh� �ự�� 
đ���� t�ết không q�á 500 mét;

��) Trạm tr�ng tâm đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông đặt ��á��h kh� �ự�� th� 
��ông ��ông trình ��� phía hạ lư� không q�á 200 mét; 

2. Báo h��� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông: 
a) Báo h��� trên �ờ tạ� một trạm đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �ao gồm: 
- Báo h��� ��ấm đỗ:     01 ��ển
- Báo h��� đượ�� phép đậ� đỗ:   01 ��ển
- Báo h��� đ���� kh�ển sự đ� lạ�:    01 �ộ
- Báo h��� ��hú ý ng�y h�ểm �ất ngờ:  01 ��ển
- Báo h��� ��ấm �ượt:     01 ��ển
- Báo h��� ��h���� ��ao tĩnh không �ị hạn ��hế: 01 ��ển
- Báo h��� ��h���� sâ� �ị hạn ��hế:   01 ��ển
- Báo h��� ��h���� rộng �ị hạn ��hế:   01 ��ển
- Báo h��� q�y định la� dắt: 01 ��ểnBáo h��� q�y định la� dắt:    01 ��ển
- Báo h��� ��ấm q�ay trở:    01 ��ển
�) Báo h��� dướ� nướ��:
- Nế� kh� �ự�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông hoàn toàn trong phạm �� 

l�ồng thì phả� �ố trí tố� th�ể� 04 phao g�ớ� hạn l�ồng tà� ��hạy;
- Nế� kh� �ự�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông trong phạm �� một �ên 

l�ồng phả� �ố trí tố� th�ể� 02 phao g�ớ� hạn �ùng nướ�� hoặ�� 02 phao g�ớ� hạn l�ồng 
tà� ��hạy.
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��) V���� �ố trí �áo h��� đượ�� đ���� ��hỉnh ��ho phù hợp �ớ� thự�� tế l�ồng lạ��h để 
hướng dẫn phương t��n q�a lạ� kh� �ự�� đượ�� an toàn:

- Báo h��� thông �áo (gồm �áo h��� ��hú ý ng�y h�ểm �ất ngờ�� �áo h��� ��ấm 
�ượt�� �áo h��� ��h���� ��ao tĩnh không �ị hạn ��hế�� �áo h��� ��h���� sâ� �ị hạn ��hế�� �áo 
h��� q�y định la� dắt�� �áo h��� ��ấm đỗ�� �áo h��� ��ấm q�ay trở �à �áo h��� ��h���� rộng 
�ị hạn ��hế) �ố trí trên ��ột đặt trên �ờ tạ� �ị trí đặt trạm thượng lư� hoặ�� hạ lư�. Báo 
h��� đầ� t�ên ��á��h �ị trí đ���� t�ết đảm �ảo g�ao thông ít nhất 500 mét ��� thượng �à 
hạ lư�;

- Báo h��� đượ�� phép đậ� đỗ �ố trí trên �ờ tạ� đ�ểm g�ữa �ùng nướ�� dành ��ho 
phương t��n đậ� đỗ ��hờ mở l�ồng (nế� không �ố trí đượ�� �áo h��� trên �ờ thì dùng 
phao g�ớ� hạn �ùng nướ�� để �ố trí);

- Báo h��� đ���� kh�ển sự đ� lạ� �à đèn tín h��� đượ�� �ố trí trên ��ột đặt tạ� trạm 
thượng �à hạ lư�;

- Thứ tự lắp đặt �áo h��� thông �áo ��hỉ dẫn như sa�: �áo h��� ��hú ý ng�y h�ểm 
�ất ngờ�� �áo h��� q�y định la� dắt�� �áo h��� ��ấm đỗ�� �áo h��� ��ấm �ượt�� �áo h��� 
��h���� ��ao tĩnh không �ị hạn ��hế�� �áo h��� ��h���� sâ� hạn ��hế�� �áo h��� ��h���� rộng 
hạn ��hế;

- Khoảng ��á��h g�ữa ��á�� ��ột mang �áo h��� thông �áo ��hỉ dẫn tố� th�ể� là 5m;
- Trên t�yến �ận tả� hoạt động 24/24 g�ờ�� ��á�� �áo h��� phả� ��ó đèn tín h��� theo 

q�y định.
3. Phương t��n�� nhân lự�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông
a) Đố� �ớ� phương t��n: Mỗ� trạm �ố trí tố� th�ể� một tà� ��ó ��ông s�ất 33 - 90 mã 

lự�� (CV) �à tố� th�ể� một x�ồng ��ao tố�� ��ó ��ông s�ất 25 - 40 mã lự�� (CV);
�) Đố� �ớ� nhân lự��:
- Trên phương t��n đượ�� �ố trí �ớ� định ��ên theo ��á�� q�y định h��n hành.
- Nhân lự�� đ���� t�ết đượ�� �ố trí tố� th�ể� như sa�:
+ Chỉ h�y đ���� t�ết (��ấp �ậ�� thợ 4 - 5):    01 ngườ�/��a; 
+ Nhân ��ên trự�� tạ� mỗ� trạm (��ấp �ậ�� thợ 3 - 5):  02 ngườ�/��a;
+ Lự�� lượng phố� hợp tạ� mỗ� trạm (kh� ��ần th�ết):  01 ngườ�/��a.
��) Cá�� dụng ��ụ�� th�ết �ị khá��: 
Cá�� dụng ��ụ�� th�ết �ị khá�� tố� th�ể� ��ho 01 trạm �ao gồm: 
- Bảng h���:     01 ��á�;
- Loa nén:    01 �ộ;
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- Cờ h���:    02 ��ờ;

- Tủ th�ố�� ��ứ� s�nh:   01 tủ;

- Bộ đàm (đ��n thoạ�):  01 �ộ;

- Đèn p�n:    03 ��á�;

- Dụng ��ụ ��ứ� s�nh:   đủ theo q�y định;

- Thướ�� đọ�� mự�� nướ��:  01 ��á�; 

- Ống nhòm:     01 ��á�.

Điều 7. Nội dung công tác chống va trôi 
1. Tr�ển kha� phương t��n�� th�ết �ị�� nhân lự�� thường trự�� ��hống �a trô��� ��ứ� hộ�� 

��ứ� nạn theo phương án đượ�� d�y�t.

2. T� ��hứ�� ��ứ� hộ�� hỗ trợ ��á�� phương t��n không ��ó khả năng đ� q�a kh� �ự�� 
thường trự�� ��hống �a trô� kh� đượ�� yê� ��ầ� hoặ�� thấy ��ó ng�y ��ơ xảy ra mất an 
toàn.

3. T� ��hứ�� ��ứ� nạn hoặ�� phố� hợp �ớ� ��á�� lự�� lượng khá�� ��ứ� nạn kh� ��ó sự ��ố�� 
ta� nạn xảy ra.

4. Thông �áo ��ho ��á�� phương t��n g�ao thông q�a lạ� ��ết địa đ�ểm thường trự���� 
hình thứ���� địa ��hỉ l�ên lạ�� �à ��hứ�� năng nh��m �ụ ��ủa trạm thường trự�� ��hống �a 
trô��� ��ứ� hộ�� ��ứ� nạn.

5. Gh� ��hép s� sá��h�� nhật ký �à �áo ��áo theo q�y định. 

Điều 8. Các yêu cầu kỹ thuật của công tác chống va trôi 
1. Trạm thường trự�� ��hống �a trô� 

a) Trạm thường trự�� ��hống �a trô� đượ�� �ố trí ��ùng phía �ớ� trạm đ���� t�ết khống 
��hế đảm �ảo g�ao thông đặt ở thượng lư�; 

�) Trong trường hợp ��hống �a trô� không kết hợp đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo 
g�ao thông thì trạm thường trự�� đượ�� đặt ở thượng lư� kh� �ự�� ��ông trình không 
q�á 300 mét.

2. Báo h��� thường trự�� ��hống �a trô�

a) Trường hợp thường trự�� ��hống �a trô� kết hợp �ớ� đ���� t�ết khống ��hế đảm 
�ảo g�ao thông thì h� thống �áo h��� theo phương án đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo 
g�ao thông đã ��ó; 

�) Trường hợp thường trự�� ��hống �a trô� độ�� lập thì h� thống �áo h��� đượ�� đ���� 
��hỉnh ��ho phù hợp �ớ� thự�� tế l�ồng lạ��h. 
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- Báo h��� thông �áo �ố trí trên ��ột đặt trên �ờ phía ngoà� �ị trí đặt trạm thường 
trự�� ��hống �a trô�. Báo h��� đầ� t�ên đặt ��á��h trạm thường trự�� không q�á 800 mét 
(phía thượng lư�) �à 500 mét (phía hạ lư�);

- Báo h��� đượ�� phép đậ� đỗ �ố trí trên �ờ tạ� đ�ểm g�ữa �ùng nướ�� dành ��ho 
phương t��n đậ� đỗ ��hờ q�a l�ồng (nế� không �ố trí đượ�� �áo h��� trên �ờ thì dùng 
phao g�ớ� hạn �ùng nướ�� để �ố trí);

- Thứ tự lắp đặt �áo h��� thông �áo như sa�: �áo h��� ��hỉ dẫn�� �áo h��� thông 
�áo ��ấm�� �áo h��� thông �áo hạn ��hế�� �áo h��� q�y định la� dắt.

3. Phương t��n�� nhân lự�� thường trự�� ��hống �a trô�
a) Phương t��n: 
- Mỗ� trạm thường trự�� �ố trí tố� th�ể� một tà� ��ó ��ông s�ất 150 - 250 mã lự��mã lự�� 

(CV) �à tố� th�ể� một x�ồng ��ao tố�� ��ó ��ông s�ất 25 - 40 mã lự�� (CV); �à tố� th�ể� một x�ồng ��ao tố�� ��ó ��ông s�ất 25 - 40 mã lự�� (CV);mã lự�� (CV);;
- Những nơ� l�ồng lạ��h phứ�� tạp�� ng�y h�ểm�� mật độ phương t��n lớn ��ó thể �ố 

trí thêm tà� �à x�ồng ��ao tố�� ��ó ��ông s�ất lớn �à ��ẩ� n�� ≥ 40 tấn kèm theo trang 
th�ết �ị �à thợ lặn để làm nh��m �ụ ��ứ� hộ kh� phương t��n gặp sự ��ố.

�) Nhân lự�� trên phương t��n�� th�ết �ị:
Nhân lự�� trên phương t��n�� th�ết �ị định ��ên theo ��á�� q�y định h��n hành�� trong 

đó nhân lự�� thường trự�� ��hống �a trô� đượ�� �ố trí tố� th�ể� như sa�:
- Chỉ h�y thường trự�� ��hống �a trô� (��ấp �ậ�� thợ 4 - 5):  01 ngườ�/��a;
- Nhân ��ên thường trự�� ��hống �a trô� (��ấp �ậ�� thợ 3):  03 ngườ�/��a;
��) Cá�� dụng ��ụ�� trang th�ết �ị khá�� tố� th�ể� ��ho 1 trạm �ao gồm:
- Bảng h��� trạm thường trự��:     01 ��á�;
- Loa nén:        01 �ộ/phương t��n;
- Cờ h��� (��ờ đ�ô� nheo):       02 ��ờ/phương t��n;
- Tủ th�ố�� ��ứ� s�nh:       01 tủ;
- Bộ đàm (đ��n thoạ�):      01 �ộ/phương t��n;
- Đèn p�n:        03 ��á�/phương t��n;
- Dụng ��ụ ��ứ� s�nh:       đủ theo q�y định;
- Ống nhòm:         01 ��á�.
Điều 9. Phối hợp giải quyết khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra 

chìm đắm phương tiện
1. Mọ� t� ��hứ���� ��á nhân hoạt động trong lĩnh �ự�� g�ao thông đường thủy nộ� địa 

phả� ��hủ động tí��h ��ự�� ��ùng phố� hợp khắ�� phụ�� hậ� q�ả kh� phương t��n �ị ��hìm 
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đắm nhằm g�ảm nhẹ hậ� q�ả ��ủa ta� nạn�� nhanh ��hóng khô� phụ�� g�ao thông đường 
thủy nộ� địa.

2. Cụ�� Đường thủy nộ� địa V��t Nam ��hỉ đạo�� k�ểm tra�� đôn đố�� ����� khắ�� phụ�� 
hậ� q�ả kh� phương t��n �ị ��hìm đắm trên đường thủy nộ� địa q�ố�� g�a.

3. Sở G�ao thông �ận tả� ��hỉ đạo�� k�ểm tra�� đôn đố�� ����� khắ�� phụ�� hậ� q�ả kh� 
phương t��n �ị ��hìm đắm trên đường thủy nộ� địa địa phương.

4. T� ��hứ���� ��á nhân ��ó phương t��n �ị ��hìm đắm ��hị� trá��h nh��m trụ�� �ớt phương 
t��n �à thanh thả� �ật ��hướng ngạ� do phương t��n ��hìm đắm gây ra trong thờ� hạn do 
đơn �ị q�ản lý đường thủy nộ� địa q�y định; nế� không thự�� h��n ����� trụ�� �ớt phương 
t��n �à thanh thả� �ật ��hướng ngạ� trong thờ� hạn q�y định thì đơn �ị q�ản lý đường 
thủy nộ� địa thự�� h��n ����� trụ�� �ớt �à thanh thả� �ật ��hướng ngạ� đó.

5. T� ��hứ���� ��á nhân ��ó phương t��n �ị ��hìm đắm phả� ��hị� toàn �ộ ��h� phí trụ�� 
�ớt�� thanh thả� �ật ��hướng ngạ� do phương t��n ��hìm đắm gây ra.

6. Trong q�á trình g�ả� q�yết khắ�� phụ�� hậ� q�ả kh� phương t��n �ị ��hìm đắm�� 
đơn �ị đường thủy nộ� địa ��ó trá��h nh��m thường x�yên �áo ��áo trự�� t�ếp ��ơ q�an 
q�ản lý ��ấp trên �à �áo ��áo ��� Bộ G�ao thông �ận tả�.

Chương III
THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT; NGUỒN KINH PHÍ ĐIỀU TIẾT KHốNG 
CHẾ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG VÀ CHốNG VA TRÔI TRÊN ĐƯỜNG 

THỦY NỘI ĐỊA

Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt
1. Đố� �ớ� đường thủy nộ� địa q�ố�� g�a:
a) Hàng năm�� ��ăn ��ứ �ào năng lự�� ��ủa ��á�� doanh ngh��p�� ��á�� đơn �ị q�ản lý 

đường thủy nộ� địa�� Cụ�� Đường thủy nộ� địa V��t Nam trình Bộ G�ao thông �ận tả� 
xem xét phê d�y�t phương án �à g�ao nh��m �ụ ��ho ��á�� đơn �ị thự�� h��n ��ông tá�� 
đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông kết hợp ��hống �a trô� trên đường thủy nộ� 
địa đố� �ớ� trường hợp đột x�ất phòng ��hống �ão lũ�� th�ên ta� �à �ảo đảm an n�nh�� đố� �ớ� trường hợp đột x�ất phòng ��hống �ão lũ�� th�ên ta� �à �ảo đảm an n�nh�� 
q�ố�� phòng;

�) Cụ�� Đường thủy nộ� địa V��t Nam xem xét phê d�y�t phương án đ���� t�ếtđ���� t�ết 
khống ��hế đảm �ảo g�ao thông thường x�yên;;

��) Cụ�� Đường thủy nộ� địa V��t Nam xem xét ��hấp th�ận phương án đ���� t�ếtđ���� t�ết 
khống ��hế đảm �ảo g�ao thông trường hợp th� ��ông�� s�a ��hữa ��ông trình.trường hợp th� ��ông�� s�a ��hữa ��ông trình. 
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2. Đố� �ớ� đường thủy nộ� địa địa phương:
Sở G�ao thông �ận tả� xem xét phê d�y�t phương án �à g�ao nh��m �ụ ��ho ��á�� 

đơn �ị thự�� h��n ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông thường x�yên��đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông thường x�yên�� 
đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông kết hợp ��hống �a trô� trên đường thủy nộ� 
địa đố� �ớ� trường hợp đột x�ất phòng ��hống �ão lũ�� th�ên ta� �à �ảo đảm an n�nh��đố� �ớ� trường hợp đột x�ất phòng ��hống �ão lũ�� th�ên ta� �à �ảo đảm an n�nh�� 
q�ố�� phòng �à trường hợp th� ��ông�� s�a ��hữa ��ông trình.

Điều 11. Công tác kiểm tra, giám sát
1. Ban ��hỉ đạo Phòng ��hống lụt �ão �à Tìm k�ếm ��ứ� nạn Bộ G�ao thông �ận 

tả� ��ó trá��h nh��m đôn đố���� ��hỉ đạo ����� thự�� h��n ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảmđ���� t�ết khống ��hế đảm���� t�ết khống ��hế đảm 
�ảo g�ao thông kết hợp ��ông tá�� ��hống �a trô� trong mùa �ão lũ �à �ảo đảm an n�nh�� 
q�ố�� phòng. 

2. Cụ�� Đường thủy nộ� địa V��t Nam ��ó trá��h nh��m t� ��hứ�� k�ểm tra định kỳ�� 
k�ểm tra đột x�ất �à g�ám sát ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �àđ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �à 
��hống �a trô� trên đường thủy nộ� địa q�ố�� g�a. q�ố�� g�a.

3. Sở G�ao thông �ận tả� ��ó trá��h nh��m t� ��hứ�� k�ểm tra định kỳ�� k�ểm tra đột 
x�ất �à g�ám sát ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �à ��hống �a trô�đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �à ��hống �a trô� 
trên đường thủy nộ� địa địa phương. địa phương. 

Điều 12. Nguồn kinh phí đảm bảo điều tiết khống chế, chống va trôi
1. Đố� �ớ� ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông thường x�yên: ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông thường x�yên:
a) Đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông thường x�yên trên đường thủy nộ� 

địa q�ố�� g�a s� dụng ng�ồn k�nh phí sự ngh��p k�nh tế q�ản lý�� �ảo trì đường thủy 
nộ� địa q�ố�� g�a do ngân sá��h tr�ng ương đảm �ảo;

�) Đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông thường x�yên trên đường thủy nộ� 
địa địa phương s� dụng ng�ồn k�nh phí sự ngh��p k�nh tế q�ản lý�� �ảo trì đường thủy 
nộ� địa địa phương do ngân sá��h địa phương đảm �ảo.

2. Đố� �ớ� ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �à ��hống �a trô� 
trường hợp th� ��ông�� s�a ��hữa ��ông trình hoặ�� đột x�ất: T� ��hứ���� ��á nhân th� ��ông 
��ông trình hoặ�� gây ra �ật ��hướng ngạ� trên đường thủy nộ� địa ��hị� trá��h nh��m 
thanh toán toàn �ộ ��h� phí ��ho t� ��hứ���� ��á nhân trự�� t�ếp tham g�a ��ông tá�� đ���� t�ết 
khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �à ��hống �a trô��� trừ trường hợp ��ó �ật ��hướng ngạ� 
đột x�ất �ô ��hủ.

3. Đố� �ớ� ��ông tá�� đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông kết hợp ��ông tá�� 
��hống �a trô� trường hợp đột x�ất phòng ��hống �ão lũ�� th�ên ta� s� dụng ng�ồn 
phòng ��hống �ão lũ hàng năm đượ�� nhà nướ�� ��ấp.
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Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành
Thông tư này ��ó h��� lự�� sa� 45 ngày�� kể từ ngày ký �an hành.
Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Cụ�� trưởng Cụ�� Đường thủy nộ� địa V��t Nam�� G�ám đố�� Sở G�ao thông �ận 

tả� ��hị� trá��h nh��m ph� ��ến�� hướng dẫn ��á�� đơn �ị trự�� th�ộ���� ��á�� t� ��hứ���� ��á nhân 
tham g�a hoạt động đ���� t�ết khống ��hế đảm �ảo g�ao thông �à ��hống �a trô� trên 
đường thủy nộ� địa th� hành Thông tư này.

2. Vụ An toàn g�ao thông ��hủ trì�� phố� hợp �ớ� Cụ�� Đường thủy nộ� địa V��t Nam 
�à ��á�� ��ơ q�an ��ó l�ên q�an t� ��hứ�� k�ểm tra ����� thự�� h��n Thông tư này.

3. Trong q�á trình thự�� h��n�� nế� ��ó khó khăn�� �ướng mắ�� �áo ��áo ��� Bộ G�ao 
thông �ận tả� xem xét�� q�yết định s�a đ���� �� s�ng ��ho phù hợp./.

BỘ TRƯởNG

Hồ Nghĩa Dũng


