
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S&  56  /2022/QD-UBNID Ninh BInh, ngàyli't tháng 10 nám 2022 

QUYET DNH 
Ban hãnh Quy dnh chu'c näng, nhim viii, quyn hin và co' cu to chu'c cüa 

Cãng viii dirô'ng thüy ni dla  trirc thuc S& Giao thông vn tãi tinh Ninh Blnh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH 

Can c' LuIt Td chik chInh quyn dja phu'oi'zg ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can c' Lut sila do2i, bd sung m5t so' diu cia Lut To' chi'c ChInh phz và 
Lut TO ch&c chInh quyên djaphiio'ng ngày 22 tháng 11 näm 2019, 

Can c& Nghj d1nh sO' 107/2020/ND-UP ngày 14 tháng 9 nãm 2020 cüa 
Ci'zInh phü s&a dOi, ho sung mç5t sO diêu cia Nghj djnh sO 24/2014/ND-CP ngày 
04 tháng 4 nám 2014 cia ChInh p/n quy dinh to chtc các co' quan chuyên mon 
thuc Uy ban nhán dan tinh, thành phO trlrc thu5c trung u'o'ng; 

Can c& Nghj djnh 08/2021/ND-CP ngày 28 tháng 01 nám 2021 cia 
ChInh phü quy djnh ye quán lj hogt d5ng du'Oi'ig thiy n3i dja, 

Can cii' Nghj djnh sO' 54/2022/ND-CP ngày 22 tháng 8 nám 2022 ca GhInh 
phi si'ta dOi, hO sung m5t sO diêu cza Nghj dfnh sO 78/2016/ND-CT ngày 01 
tháng 7 nãm 2016 cz'a ChInh phi quy djnh diêu kiçn /dnh doanh djch vy &zo tgo 
thuyên viên, ngu'&i lái phwo'ng tin thiy ni dja và Nghj djnh sO 08/2021/ND-CP 
ngày 28 tháng 01 nàm 2021 cza ChInh phz quy djnh ye quán lj hogt d5ng thrOng 

thüy n3i dja, 

Can cii' Thông tu' so' 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 näm 2021 cza 
Bç5 tru'O'ng Bç5 Giao thông vn tái htthng dan chi'c náng, nhim vy, quyên hgn 
cla cci quan chuyên mon ye giao thông vn tái thuc Uy ban nhân dan tInh, 
thành phó trrc thuc Trung wo'ng và Uy ban nhán dan huyn, qun, thj xâ, 
thành phO thu5c tinh, thành phO try'c thuç5c Trung wo'ng, 

Can c& Thông tu' sO' 18/2021/IT-BGTVT ngày 14 tháng 9 nám 2021 cüa B5 
lru'Ong B(5 Giao thông v2n tái quy djnh ye tO chi'c và hogt dç5ng cüa Cáng vy thrOng 

th nç5i dja; 

Theo d nghj cia Giám do'c SO' N5i vy. 

QUYET JJJNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh ch'Crc nAng, thirn vçi, 

quyn htn và cG câu to chirc cüa Câng vi1 duô'ng thüy nOi dja trirc thuOc  S 

Giao thông 4n tâi tinh Ninh BInh. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Phm Quang Ng9c 

* 2 

Diu 2. Hiêu hrc thi hành 

1. Quy& djnh nay có hiu içrc thi hành ke tr ngày 01 tháng 11 11am 2022. 

2. Bãi bô dim b, dim c, dim d, dim d Diu 1 Quyt djnh so 289/QD-
UBND ngày 25 tháng 02 nàm 2019 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh v vic 
thành l.p Cãng v1,i dung thüy ni dja tinh Ninh BInh; Quyêt djnh so 2046/QD-
SGTVT ngày 16 tháng 8 nAm 2019 cüa Giám d& Sâ Giao thông vn tâi Ninh BInh 
ban hành Quy djnh chirc nng, nhim v11, quyn htn và cc câu to chirc cüa Cãng viii 
dumg thüy ni dja tinh Ninh BInh. 

Diu 3. To chiuc thtrc hin 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S Ni vi, Giám dc 
S& Giao thông vn tâi, Giám dc Cáng v1i duô'ng thüy và các to chüc, cá nhân có 
lien quan chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!. fn 

No'i nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Bô Giao thông vn tái; 
- Cue kiêm tra Van ban 
Quy pham pháp 1ut - B Ti.r pháp; 
- Thithng trirc Tinhüy; 
- Thuông trrc HDND tinh; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quôc hôi tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- Website ChInh phü; Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tCr tinh; 
- Lixu: VT, VP2, VP4, VP7. 
LQVP7_TCBM.2022 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc  1p  - Ttr do - Htnh phñc  

QUY D4NH 
Chirc nãng, nhim vii, quyn hin và co câu to chtrc cüa 

Cãng vii dirô'ng thüy ni dja trirc thuc S& Giao thông vn tãi tinh Ninh BInh 
(Kern theo Quyêt d.inh so 56 /2022/QD- UBND ngày-'/1t  tháng 10 

nárn 2022 cia Uy ban nhán dan tinh Ninh Bin/i,) 

Chu'ong I 
QUY DiNH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di ttrçrng áp thing 

1. Quy djnh nay quy djnh v chüc näng, nhim v11, quyn han  và c cu t 
chirc cüa Càng vi du&ng thüy ni dja triic thuc Si Giao thông 4n tài tinh 
NinhBInh. 

2. Quy djnh nay áp ding d& vâi Cãng vi drning thüy ni dja tr11c thuc 

S& Giao thông 4n tài tinh Ninh BInh và các to chirc, cá nhân khác có lien quan. 

Diu 2. Vj trI, chu'c nãng, phim vi quail i 

1. Càng vi duàng thur ni dja trçrc thuc S& Giao thông 4n tài tinh Ninh 
BInh (sau day gçi tat là Câng vii) là cc quan thirc hin chüc nAng quàn l nhà 
nithc chuyên ngànhvê giao thông vn tài &thng thur ni da tai  cãng, ben thUy 
ni dja (sau day viêt tat là càng, ben), khu neo du nhäm bào dam vic chap 
hành các quy djnh cüa pháp lutt ye trt tir, an toàn giao thông dung thus' ni 
dja và bào v môi trithng. 

2. Pham vi quàn l 

Pham vi quãn l cüa Câng vi dithng thüy ni dja bao gm các cãng, bn 
thüy ni dja (trir ben khách ngang song), khu neo du dâ duqc cong bô, cap phép 
hoat dng, c1 the nhu sau: 

a) Càng, bn, khu neo dtu trên dng thug ni dja dja phuang; 

b) Cãng, bn, khu neo du trén dii?ing thuSl ni dja chuyên dung ni vi 
dii&ng thu ni dja dja ph.wng; 

c) Cãng, bn thüy ni dja, khu neo du trong vüng nuic cãng bin thuc 
dja giói hành chInh cüa dja phuang duç'c B Giao thông 4n tài giao; 

d) Cãng, bn, khu neo du khác do B Giao thông 4n tãi phân cp theo 
quy djnh. 

3. Cãng viii duing thUy ni cfla có tu each pháp nhân, có tr1i sâ riêng, ducc 
sr diing con dâu riêng, duçc mi tâi khoân tai  Kho bac Nhà nuOc tinh Ninh 

BInh; chap hành sr länh dao  trirc tiêp cüa cüa Giám dôc S Giao thông 4n tãi 
tinh Ninh BInh; dông thii chap hành sr hithng dan, kiêm tra và quãn l ye 
chuyên môn, nghip v1i cüa Ciic Drnmg thüy nOi  dja Vit Nam. 
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Trii s lam vic dt ti: phuèng Thanh BInh, thành ph Ninh BInh, tinh 
Ninh BInh. 

Chiro'ngll 
NHIM \TIJ, QUYEN HN vA cc% CAU TO CH1YC 

A 
Dieu 3. Nhiçm vii, quyen hin 

1. Quy djnh ncyi neo du cho phucing tin thüy ni dja (sau day vit tt là 
phucmg tin), tàu biên, thUy phi ca, phucing tin thüy nithc ngoài trong vüng 
nuc cãng, ben, khu neo du. 

2. Kim tra vic thirc hin quy djnh cüa pháp 1ut trong phm vi cüa cãng, 
ben, khu neo du dôi vói: 

a) Phuong tin, tàu bin, thüy phi c, phuo'ng tin thüy rnthc ngoài v an 
toàn, an ninh và bào v môi trumg; 

b) Giy chimg nhn khã näng chuyên môn, chimg chi chuyên mon cüa 
thuyên viên, ngithi lái phuang tin và danh b thuyén viên; 

c) Thi& bj xp di hang hóa, ngi.thi diu khin thi& bj xp d hang hóa theo 
quy djnh. 

3. Cp giy phép, 1nh diu dng ho.c không cp phép vào, thi câng, bn, 
khu neo du cho phucing tin, tàu biên, thüy phi cci, phucmg tin thüy nuâc 
ngoài vào, r?ñ câng, ben, khu neo du theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Tip nhn và thông báo tmnh trng 1ung duô'ng thüy ni dja cho thuyn viên, 
ngu&i lái phuong tin va to chirc, cá nhãn có lien quan trong phm vi trách nhim. 

5. Tuyên truyn, ph bin, huong dn thirc hin nhng quy djnh cUa pháp 
1ut ye giao thông 4n tãi duô'ng thüy ni dja. 

6. Thirc hin cong tác bão dam an toàn giao thông: 

a) Chü trI, phi hçip vái các Co quan quãn l nhà ni.nic khác thirc hin cong 
tác bão dam an toàn giao thông ti khu virc câng, ben, khu neo du; 

b) Kim tra diu kin an toàn di vói càng, bn, khu neo du, 1ung chuyên 
dung vào cãng, ben, báo hiu và các cong trInh khác có lien quan trong phm vi 
cãng, ben, khu neo du; 

c) Khi phát hin có du hiu mt an toàn kjp thai thông báo cho t chüc, cá 
nhân lien quan có trách nhim xir 1; 

d) Xác then vic khc phic si,r c hoc các nguy cci gay mt an toàn di vâi 
các càng, ben, khu neo du dã duc loai bó. 

7. Cong b han  ch giao thông trong vüng nuOc cãng, bn, khu neo du; 
thOa thun dôi vói boat  dng  nao  vet, câi tao  vüng nuc càng, ben, khu neo du; 
chap thun phuong an bâo dam an toàn giao thông dôi vi hoat dng suB chuB, 

cãi tao,  nâng cap và hoat dng khác trong vüng nuc càng, ben, khu neo du 
thuc phm vi quãn 1. 
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8. Thirc hin cong tác phông, chng thiên tai; chü tn hoc phi hqp t chüc 
tim kiêm, ci'ru nan  trong v1ng nuc cãng, ben, khu neo du theo thâm quyên và 
quy djnh pháp 1ut; buy dng 1?c  luqng, phuang tin, tàu biên, tàu cOng V11 Va 

các loai phuang tin khác trong khu virc cãng, ben, khu neo du dé tham gia tim 
kiêm, ciru nan  trong tnithng hp khân cap theo quy djnh. 

9. Kim tra, giám sat thirc hin k hoach 11ng phó sir c trail d.0 tai  cãng, 
ben, khu neo du và phuang tin, tàu biên, thüy phi co', phuo'ng tin thüy nuc 
ngoài theo quy djnh. 

10. Thrn djnh h so', báo cáo kt qua thm djnh d Cc Dithng thüy ni 
dja Vit Nam phê duyt dánh giá an ninh, kê hoach an ninh và cap giây cht'rng 
nhn phü hçrp an ninh câng thüy ni dja tiêp nh.n phuang tin thUy nithc ngoài, 
xác nhn hang näm giây chrng nhn phü hcTp an ninh cáng thüy ni dja. 

11. Theo dôi, giám sat vic xp hang boa ti'r phuang tin, tàu bin, phucing 
tin thUy nuc ngoài len cãng, ben và tili cáng, ben xuông phiio'ng tin, tàu biên, 
phuo'ng tin thüy nuác ngoài hoac giüa các phixang tin, tàu biên, phuo'ng tin 
thüy nithc ngoâi trong vtlng nuâc cãng, ben, khu neo du. 

12. Xác nhn vic trInh báo duing thüy nOi  dja theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

13. Thirc hin chüc nàng thanh tra chuyên ngành; kim tra, giám sat vic 
thirc hin quy djnh pháp 1ut ye giao thông dithng thüy ni dja cüa các to chüc, 
cá nhân thuc pham vi trách nhim; xi~ phat vi phm hành chInh; thu phi, 1 phi 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

14. Tham gia 1p biên ban, kt 1un nguyen nhân tai nan, sir c xãy ra trong 
vüng nuóc cáng, ben, khu neo du; yêu câu các ben lien quan khäc phiic h.0 qua 
tai nan,  sir cô. 

15. Cp nht thông tin cãng, bin, khu neo du, phuang tin, tàu bin, thüy 
phi cci, phuang tin thüy nithc ngoãi, hang hóa, hành khách, xir phat vi pham 
hânh chInh vào cci si dü 1iu cüa Citc DuOng thüy ni dja Vit Nam, 

16. Tham gia xây dirng van bàn quy pham pháp 1ut, quy hoach kt c.0 ha tang 
dis&ng thüy ni dja, quy chuãn, tiêu chuân câng, ben, khu neo du khi có yêu câu. 

17. Xây dimg k hoach boat dng hang näm trInh cp trên trçrc tip phê 
duyt và tO chüc thrc hin. 

18. Quan 1, sü dung cOng chüc, vien chüc, ngui lao dng, co' s& 4t chit, 
tài san, tài chInh duçic giao theo thâm quyên va. theo phân cap quan 1; thrc hin 
chê d thông kê, báo cáo theo ditng quy djnh cüa pháp 1ut. 

19. Thc hin thim v11 khác do Giám dc Si Giao thông v.n tài hoc co' 
quan có tham quyên giao theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

JJiu 4. Co cu to chfrc 

1. Länh dao  Cãng vi throng thüy ni dja: Giám dc Va không qua 02 Phó 

Giám doe; 
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a) Giám dc Cãng vçi là ngui dung du Cãng vii, là ngithi trrc tip quàn 
1, diêu hành Cãng vi, chju trách nhim truc Giám doe S Giao thông v.n tãi 
và trrnic pháp lut ye toàn b hoat dng và két qua cong tác cüa Càng vi; 

b) Phó Giám dc Cáng vi là ngui duqc Giám dc Càng vi phân cong dam 
nhn mt so cong vic va chju trách nhim trithc Giám doe Cãng vi và truâc 
phap lut. Khi Giám doe Cãng vi yang mat, Phó Giám doe Cáng vii duçic Giám 
dOe Cãng v1i üy nhim thay Giám doe Càng v11 diêu hành các hoat dng cüa 
Càngvii; 

c) Vice b nhim, b nhim lai, each chirc, min nhim, t1r chüc, luân 
chuyên, dieu dng, khen thu&ng, kSr lut, nghi huu và thirc hin các ché d chInh 
sách dôi vâi Giám dOe Câng vçi và Phó Giám d& Cáng vi1 theo quy djnh hin 
hânh và phân cap quàn l can bO cüa tinh. 

2. Các b phn ehuyên môn, nghip vi 

a) B phn Tài chInh - Pháp ch; 

b) B phn Quàn l càng, bn. 

3. Di din Càng v dumg thüy ni dja 

Dti din Cãng vi dithng thüy ni da thirc hin ehüc nng quãn l nhà nuóc 
chuyên ngãnh tti cãng, ben, khu neo du theo quy drih, di.xçc sir diing con dâu riêng. 

Giám dc Si Giao thông vn tài tinh Ninh Bmnh quyt djnh thành lap, t chüc 
li, giài the Dai  din Cãng vii diRing thüy ni dja thuc phim vi quàn l theo dé nghj 
cüa Giám doe Cãng vçi di.thng thüy ni dja. 

Diu 5. Biên ch 

Biên ch cong chuc, s luqng ngui lam vic và lao dng hçp dng (theo 
Nghj djnh sO 68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü dã duçic süa dOi, 
bô sung theo Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018) cüa Cãng vi 
du?ng thüy ni dja nàm trong tong biên chê cong chüc, so krçing ngui lam vic 
và lao dng hçp dông cüa S& Giao thông 4n tãi duçc Uy ban nhân dan tinh 
giao trên co si dê an v trI vic lam, gàn vâi chuc näng, nhim vu. 

Chirong III 
TO CHIC THU'C HIIN 

Diu 6. Trách nhim cüa Cãng v1i dlthng thüy ni da 

1. Xây dirng yà ban hanh hoc trInh cp có thm quyn ban hành quy djnh 
chuc näng, thim viT, quyên han  cUa các b phn chuyên môn, nghip vit thuc 
Cãng vii dithng thüy ni dja. 

2. Ban hành hotc trInh cp có thm quyn ban hành Quy ch lam viêe cüa 
Câng vi dix&ng thüy ni da và eác quy dnh khác d dam bão boat dng cüa 
Càng vy. duing thüy nOi  dja theo dung quy djnh cüa pháp lut. 
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Diéu 7. Sfra dôi và bô sung Quy dlnh 

Trong qua trInh t chirc thirc hin nu có vuóng mac, phát sinh, Cãng vi 
drnng thüy ni dja báo cáo bang van ban vth Sà Giao thông vn tái dê trInh Uy ban 
nhân dan tinh (qua S Ni v) xem xét s1ra dôi, bô sung cho phü hçp./. 
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