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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
______________________  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 
tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông 

đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông 

đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy 
định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước; 

Căn cứ Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội 
địa; 

Căn cứ Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 
và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, 

nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải 

khách du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 26 

tháng 6 năm 2012 của Liên Bộ Giao thông vận tải - Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch 
bằng phương tiện thủy nội địa; 

Căn cứ Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người 

lái phương tiện, đảm nhận chức danh thuyền viên và định biên tối thiểu trên 

phương tiện thủy nội địa; 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc thí điểm giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý 
cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1547/TTr-
SGTVT ngày 11 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt 

động và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

333/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế 

phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn giao thông đường 

thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Bộ GTVT (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH, Báo Ninh Thuận; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH. Nam 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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