Theo d tho, phm vi qun lý ca Cng v ng thu ni a trc thuc Cc ng thu ni a Vit Nam bao gm các cng, bn
(tr bn khách ngang sông), khu neo u ã c công b, cp giy phép hot ng: Cng, bn, khu neo u trên ng
thu ni a quc gia; cng, bn, khu neo u trên ng thu ni a chuyên dùng ni vi ng thu ni a quc gia; cng, bn,
khu neo u có vùng t, vùng nc va trên ng thy ni a quc gia và ng thy ni a a phng, cng, bn, khu neo u
trong vùng nc cng bin ni vi ng thy ni a quc gia; cng, bn, khu neo u khác do B trng B Giao thông vn
ti quyt nh.
Phm vi qun lý ca Cng v ng thu ni a trc thuc S Giao thông vn ti bao gm các cng, bn (tr bn khách
ngang sông), khu neo u ã c công b, cp giy phép hot ng: Cng, bn, khu neo u trên ng thu ni a a
phng; cng, bn, khu neo u trên ng thu ni a chuyên dùng ni vi ng thu ni a a phng; cng, bn, khu neo u
trong vùng nc cng bin ni vi ng thy ni a a phng; cng, bn, khu neo u khác do B trng B Giao thông vn ti
quyt nh.
Cng v ng thu ni a có nhim v quy nh ni neo u cho phng tin thy ni a (phng tin), tàu bin, thy phi c, phng
tin thy nc ngoài trong vùng nc cng, bn, khu neo u.
ng thi, kim tra vic thc hin quy nh ca pháp lut v iu kin hot ng i vi: Phng tin, tàu bin, thy phi c, phng tin
thy nc ngoài v an toàn, an ninh và bo v môi trng, bao gm các loi giy t, thit b, dng c theo quy nh;
thuyn viên và ngi lái phng tin, bao gm: giy chng nhn kh nng chuyên môn, chng ch chuyên môn,
danh b thuyn viên; phng tin, thit b xp d hàng hóa, ngi iu khin thit b xp d hàng hóa, bao gm: giy t ca
phng tin, thit b, chng ch chuyên môn ca ngi iu khin thit b xp d.
Bên cnh ó, cp giy phép, lnh iu ng cho phng tin, tàu bin, thy phi c, phng tin thy nc ngoài vào, ri cng,
bn, khu neo u; không cho phng tin, tàu bin, thy phi c, phng tin thy nc ngoài, vào, ri cng, bn, khu
neo u khi cng, bn, khu neo u hoc phng tin, tàu bin, thy phi c, phng tin thy nc ngoài không bo m iu
kin an toàn, an ninh và bo v môi trng hoc cng, bn, khu neo u không iu kin hot ng theo quy nh (tr
trng hp phng tin b s c, tai nn, h hng e da mt an toàn); tip nhn và thông báo tình hình lung cho thuyn
viên, ngi lái phng tin, tàu bin, thy phi c, phng tin thy nc ngoài ti cng, bn, khu neo u…
C cu t chc
Theo d tho, c cu t chc b máy ca Cng v ng thy ni a bao gm: 1- Các b phn chuyên môn nghip v gm:
T chc – hành chính, Tài chính; Pháp ch - An toàn; Qun lý cng, bn (Tùy theo iu kin c th có th thành
lp b sung b phn nghip v khác); 2- Các i din Cng v ng thu ni a.
i din Cng v ng thu ni a c s dng con du riêng, thc hin chc nng qun lý nhà nc chuyên ngành ti cng, bn
thu ni a. Tùy theo yêu cu và a bàn qun lý thc t, Giám c Cng v ng thu ni a quyt nh t chc các T Cng v
ng thu ni a ti i din Cng v ng thu ni a.
Cc trng Cc ng thu ni a Vit Nam, Giám c S Giao thông vn ti quyt nh thành lp, t chc li, gii th các b phn
chuyên môn nghip v, i din Cng v ng thu ni a thuc quyn qun lý theo ngh ca Giám c Cng v ng thu ni
a.
Giám c Cng v ng thu ni a quy nh chc nng, nhim v, quyn hn ca các t chc thuc Cng v.
D tho nêu rõ, Cng v ng thu ni a có Giám c và không quá 3 Phó Giám c. Giám c là ngi ng u Cng v,
lãnh o công tác ca Cng v, chu trách nhim trc ngi ng u c quan qun lý trc tip và trc pháp lut v toàn b
hot ng ca Cng v. Phó Giám c chu trách nhim trc Giám c và trc pháp lut v nhim v, lnh vc c phân
công.
B phn chuyên môn nghip v có Trng b phn và không quá 2 Phó trng b phn. i din Cng v ng thu ni a
có Trng i din và không quá 2 Phó Trng i din.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v

1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

