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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thực hiện quy trình giao nhận, ký gửi hàng hóa bằng tàu
khách trên vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại
Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 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 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định
về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Nghị định 77/2017/NĐ-CP ngày
03/7/2017 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu
cảng và các quy định pháp luật hàng hải liên quan; Thông tư số 80/2014/TTBGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận
tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa và Thông tư số
61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy
định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa; Quyết định số 52/2017/QĐUBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế
phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm TTATGT
trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa
Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường thủy nội địa Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại thuộc tỉnh
Quảng Ngãi.
Để bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh hàng hải và nâng cao chất lượng vận
tải tuyến đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn; trên cơ sở quy định của pháp luật về nghĩa
vụ, trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị quản lý, khai thác cảng biển, quy định pháp
luật về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa và triển khai thực hiện Thông báo
số 109/TB-SGTVT ngày 06/7/2022 Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Nguyễn Phong tại buổi làm việc với các doanh nghiệp vận tải trên tuyến vận tải
Sa Kỳ - Lý Sơn để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức vận tải; Ban
Quản lý cảng và Cảng vụ đường tủy nội địa thông báo đến các tổ chức và cá nhân
liên quan trong việc giao nhận, ký gửi hàng hóa bằng tàu khách trên tuyến Sa Kỳ
- Lý Sơn tại cảng Sa Kỳ và cảng Bến Đình như sau:
1. Việc giao nhận, ký gửi hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại
đều phải thực hiện quy trình kiểm đếm, nhập liệu (trừ hàng hóa do khách đi tàu
mang theo) tại vị trí kho, bãi được bố trí trong khuôn viên cảng Sa Kỳ và cảng
Bến Đình.
2. Đơn vị khai thác cảng có trách nhiệm bố trí nhân viên, công nhân hỗ trợ
việc kiểm đếm, nhập liệu và cung cấp số liệu cho nhân viên phục vụ trên tàu; làm
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dịch vụ hỗ trợ xếp, dỡ và di chuyển hàng hóa từ kho hàng đến tàu và từ tàu đến
kho hàng.
3. Đơn vị vận tải bố trí nhân viên phục vụ trên tàu phối hợp với nhân viên
của đơn vị khai thác cảng thực hiện việc giao, nhận, ký gửi hàng hóa và thu giá
dịch vụ vận chuyển tại kho bãi theo quy định.
Trường hợp đơn vị vận tải hoặc chủ tàu ủy thác cho đơn vị khai thác cảng
giao, nhận, ký gửi hàng hóa và thu giá dịch vụ thì cung cấp thông tin về giá dịch
vụ để làm cơ sở thực hiện.
4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/7/2022.
(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 248/TB-BQLC&CVĐTNĐ ngày
24/6/2022 của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa)
Nay thông báo nội dung như trên đến các tổ chức và cá nhân liên quan biết
và phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Lý Sơn;
Báo cáo
- Cảng vụ HH QNgãi;
- Trạm BPCK cảng Sa Kỳ;
- Đồn BP Lý Sơn;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan;
- ĐVVT HK trên tuyến;
- Niêm yết tại cảng Sa Kỳ;
- Trang tin điện tử BQL;
- Lãnh đạo BQL;
- Các phòng CMNV;
- Lưu: VT, KTDVHH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Đoan

