
 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Số:           /CHHVN-PC 
V/v thông báo văn bản quy phạm pháp 
luật về giao thông vận tải hết hiệu lực 
thi hành 06 tháng cuối năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2023 

 

                          Kính gửi:    
- Các tổ chức giúp việc Cục trưởng; 
- Các đơn vị trực thuộc Cục. 

Ngày 09/01/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết 
định số 10/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022, theo đó văn 
bản liên quan đến lĩnh vực hàng hải như sau:  

1. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần tính từ 
01/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022, cụ thể: 

- Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; 

- Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; 

- Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung 
ứng thuyền viên hàng hải; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 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; 

- Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng 
nước cảng biển và vùng biển Việt Nam; 

- Thông tư số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 
định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 
đảo trong vùng biển Việt Nam; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 
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2. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ tính từ 
01/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022, cụ thể: 

- Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải; 

- Thông tư số 07/2019/TT-BGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2019của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
52/2017/  TT BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải; 

- Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 09 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam;  

- Thông tư số 30/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

 36/2019/TT BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2017của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

 16/2013/TT BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. 

Nội dung Quyết định số 10/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2023 được đăng tải 
tại Website của Cục Hàng hải Việt Nam (địa chỉ: www.vinamarine.gov.vn/Văn 
bản chỉ đạo điều hành).  

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các tổ chức giúp việc Cục trưởng, 
các đơn vị trực thuộc Cục biết, triển khai thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Các Phó Cục trưởng (để b/c); 
- Website Cục HHVN;  
- Lưu VT, PC. 

TL. CỤC TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ  

 

 

 

 

Trần Công Sáng 
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