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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số: 77/2014/TT-BGTVT 

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

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014 

  
THÔNG TƯ 

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải 
Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 
73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ  

về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải  
do Bộ Giao thông vận tải quản lý 

 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính 
phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; 

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về quản lý chất lượng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ về bảo trì công trình; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
12/2009/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét duy tu các tuyến luồng 
hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục 
Hàng hải Việt Nam. 
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Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ 
tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng 
Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các 
tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến 

luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu do Bộ Giao thông vận tải quản 
lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thí điểm theo cơ chế đấu thầu rộng 
rãi với hợp đồng trọn gói bảo đảm duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng trong 
khoảng thời gian từ năm 2015 đến hết năm 2016 với kinh phí cố định trên cơ sở 
phương án nạo vét, duy tu luồng hàng hải và hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh 
kinh phí thực hiện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài 
Gòn - Vũng Tàu do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân 
sách nhà nước, thí điểm theo cơ chế đấu thầu rộng rãi với hợp đồng trọn gói bảo 
đảm duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 
hết năm 2016 với kinh phí cố định trên cơ sở phương án nạo vét, duy tu luồng 
hàng hải và hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh kinh phí thực hiện. 

Điều 3. Phân công tổ chức thực hiện 
1. Cơ quan giao kế hoạch, dự toán: Bộ Giao thông vận tải. 
2. Cơ quan quản lý luồng: Cục Hàng hải Việt Nam. 
3. Đại diện cơ quan quản lý luồng: các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải. 
Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện 
1. Lập phương án, dự toán thi công công trình. 
2. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
3. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu. 
4. Bàn giao mặt bằng thi công. 
5. Triển khai thi công công trình. 
6. Nghiệm thu công trình và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công ích. 
7. Thanh, quyết toán công trình và hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 
Điều 5. Lập phương án, dự toán thi công công trình 
1. Cục Hàng hải Việt Nam lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn lập 

phương án nạo vét, dự toán thi công công trình nạo vét duy tu tuyến luồng hàng 
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hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu thí điểm theo cơ chế đấu thầu rộng rãi với 
hợp đồng trọn gói. 

2. Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, báo cáo Bộ Giao thông vận tải phê 
duyệt Phương án nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - 
Vũng Tàu cho năm 2015 và năm 2016 thí điểm theo cơ chế đấu thầu rộng rãi với 
hợp đồng trọn gói. 

3. Đơn vị tư vấn căn cứ phương án được phê duyệt và các yếu tố liên quan để 
xác định giá trị dự toán chi tiết thi công công trình, trình Cục Hàng hải Việt Nam 
thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

4. Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải lập dự toán kinh phí bảo vệ 
môi trường theo quy định, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt. 

Điều 6. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu 
1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm: 
a) Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công 

nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng, Sài Gòn - Vũng Tàu; 
b) Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu hoặc giao cho các Ban Quản lý dự án trực thuộc giám sát 
theo quy định; 

c) Lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát đo đạc kiểm tra 
đột xuất (ít nhất 03 lần/tuyến luồng/năm với vị trí, phạm vi đo đạc khảo sát do chủ 
đầu tư lựa chọn xác suất tại hiện trường công trình, diện tích khảo sát ít nhất 20% 
mặt bằng tuyến luồng/01 lần đo đạc khảo sát) để kiểm tra khả năng duy trì chuẩn 
tắc thiết kế tuyến luồng của nhà thầu thi công; 

d) Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công nạo vét duy tu theo hình thức hợp 
đồng trọn gói phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm: 
a) Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu lựa 

chọn nhà thầu thi công nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng, Sài Gòn -
Vũng Tàu, trình Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt; 

b) Tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu thi công nạo vét duy tu tuyến luồng hàng 
hải Hải Phòng, Sài Gòn - Vũng Tàu và trình Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định; 

c) Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện công tác bảo vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 
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d) Thương thảo nội dung hợp đồng nạo vét duy tu: phạm vi, quy mô, chuẩn 
tắc, thời gian thực hiện hợp đồng là 02 năm (năm 2015 và năm 2016), tạm ứng, 
thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, xử lý vi phạm, trường hợp bất khả kháng 
và các nội dung cần thiết khác; trình Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận nội dung 
hợp đồng; tiến hành ký hợp đồng thi công nạo vét theo hình thức hợp đồng trọn 
gói, không điều chỉnh kinh phí với nhà thầu thi công. 

Điều 8. Bàn giao mặt bằng thi công 
1. Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện bàn giao mặt bằng hiện 

trường thi công (bao gồm cả vị trí đổ bùn đất nạo vét được chấp thuận) cho nhà 
thầu thi công. Thời gian bàn giao mặt bằng hiện trường được thực hiện khi đo đạc 
nghiệm thu nạo vét, duy tu của năm 2014 hoặc thời điểm trước khi thi công nạo vét. 

2. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải, tư vấn giám sát, tư vấn lập phương 
án và dự toán nạo vét phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành bàn giao mặt 
bằng cho nhà thầu thi công. 

Điều 9. Triển khai thi công công trình 
1. Nhà thầu thi công có trách nhiệm: 
a) Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật và phù hợp với 

hợp đồng trọn gói đã ký kết; 
b) Thực hiện thi công nạo vét theo quy định của hợp đồng và quy định của 

pháp luật, bảo đảm luôn duy trì đúng chuẩn tắc thiết kế (chiều dài, bề rộng luồng, 
cao độ đáy, mái dốc nạo vét...) của toàn tuyến luồng trong suốt thời gian thực hiện 
hợp đồng; 

c) Trong thời hạn chậm nhất 02 ngày, kể từ khi phát hiện các vị trí cạn hoặc 
theo phản ánh, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu thi công phải khảo 
sát, lập phương án nạo vét; chậm nhất 05 ngày, kể từ khi phát hiện các vị trí cạn 
hoặc theo phản ánh, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành nạo vét các 
vị trí cạn để đạt chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng, thời gian hoàn thành thi công 
không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được phản ánh, yêu cầu; đồng thời thông báo 
cho đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện giám sát thi công theo quy định; 

Trường hợp do sự kiện bất khả kháng (thiên tai, bão, lũ, động đất, sóng thần...) 
không thực hiện được việc khảo sát, nạo vét các vị trí cạn, nhà thầu thi công phải 
báo cáo ngay cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực để được hướng 
dẫn và chậm nhất 02 ngày, kể từ ngày chấm dứt sự kiện bất khả kháng, phải thực 
hiện khảo sát, lập phương án nạo vét và tiến hành nạo vét ngay các vị trí cạn đạt 
chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng, thời gian hoàn thành thi công không quá 20 ngày; 

d) Lựa chọn đơn vị khảo sát đo đạc nghiệm thu nội bộ kết quả thi công công 
trình tại hiện trường theo quy định. Thực hiện đo đạc khảo sát kết quả nạo vét các 
đoạn cạn bằng kinh phí của nhà thầu thi công trong trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều này; 
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đ) Trường hợp nhà thầu thi công không hoàn thành việc nạo vét đạt chuẩn tắc 
thiết kế tuyến luồng đúng thời gian, tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp 
đồng và bị nhắc nhở, phản ánh 01 lần nhưng vẫn không hoàn thành việc nạo vét 
các vị trí cạn đạt chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng theo quy định tại điểm c khoản này 
thì Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam chấp 
thuận việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thi công với đơn giá phù hợp tại 
thời điểm thực hiện. Nhà thầu thi công sẽ phải thanh toán đầy đủ cho nhà thầu 
được lựa chọn trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhà thầu thi công nhận được kinh 
phí thanh toán theo hợp đồng đã ký. Nếu nhà thầu thi công chậm trễ trong thanh 
toán hoặc không thanh toán đầy đủ cho nhà thầu được lựa chọn khi đã hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục thanh toán theo quy định thì Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thực hiện các biện pháp cần 
thiết theo quy định có liên quan của pháp luật và thỏa thuận của hợp đồng trọn gói 
đã ký kết để đảm bảo việc thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn; 

e) Trường hợp nhà thầu thi công không hoàn thành việc nạo vét đạt chuẩn tắc 
thiết kế tuyến luồng đúng thời gian, tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp 
đồng và bị nhắc nhở, phản ánh lần thứ 03 hoặc bị nhắc nhở, phản ánh 02 lần liên 
tiếp nhưng vẫn không hoàn thành việc nạo vét các vị trí cạn đạt chuẩn tắc thiết kế 
tuyến luồng theo quy định tại điểm c khoản này hoặc có hành vi đổ bùn đất nạo vét 
không đúng vị trí, chuyển nhượng thầu trái quy định pháp luật thì Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận chấm dứt 
hợp đồng đã ký kết và thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công khác đủ năng lực theo 
quy định để tiếp tục thực hiện dự án; 

g) Ngoài các biện pháp quy định tại điểm đ và điểm e khoản này, nhà thầu thi 
công còn phải chịu phạt hợp đồng, khắc phục hậu quả vi phạm, chịu trách nhiệm 
đối với các sự cố xảy ra đối với tàu thuyền do luồng tàu cạn và chịu trách nhiệm 
khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. 

2. Các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm: 
a) Thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình thực hiện thi 

công của nhà thầu và quá trình khảo sát đo đạc nghiệm thu công trình tại hiện trường; 
b) Tổ chức thực hiện đo đạc khảo sát thông báo hàng hải theo quy định (định 

kỳ 02 tháng/01 lần đối với tuyến luồng hàng hải Hải Phòng, 06 tháng/01 lần đối 
với tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu) để kiểm tra khả năng duy trì chuẩn 
tắc thiết kế tuyến luồng của nhà thầu. Trường hợp phát hiện các vị trí cạn, Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn hàng hải chủ động thông báo yêu cầu nhà thầu tiến hành 
nạo vét ngay các vị trí cạn đạt chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng, đồng thời thông báo 
cho đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện giám sát thi công theo quy định; 

c) Công bố thông báo hàng hải trên cơ sở kết quả đo đạc, khảo sát; 
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d) Định kỳ 02 tháng một lần, báo cáo kết quả đo đạc, khảo sát và kết quả thực 
hiện nạo vét duy tu cho Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải khu vực; 

e) Báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường trong quá trình thực hiện 
nạo vét, duy tu cho Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan theo quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải và các đơn vị liên quan 

thực hiện đo đạc, khảo sát định kỳ thông báo hàng hải theo quy định để kiểm tra 
khả năng duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng của nhà thầu và phục vụ việc nghiệm 
thu công trình theo giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng; 

b) Chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc, khảo sát kiểm tra đột xuất để kiểm 
tra khả năng duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng của nhà thầu thi công; 

c) Kiểm điểm chất lượng, tiến độ nạo vét, duy tu công trình, an toàn hàng hải 
trong quá trình thi công; đình chỉ thi công và xử lý hành vi vi phạm của nhà thầu 
và tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Nghiệm thu công trình và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công ích 
1. Kết thúc năm thứ nhất (năm 2015), trên cơ sở các thông số, chuẩn tắc của 

tuyến luồng được đặt hàng, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức nghiệm thu hoàn 
thành nạo vét và duy trì chuẩn tắc thiết kế giai đoạn thi công công trình và khối 
lượng nạo vét. 

2. Kết thúc năm thứ hai (năm 2016) Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức nghiệm 
thu hoàn thành công trình nạo vét và duy trì chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng. 

Điều 11. Thanh toán, quyết toán công trình và hợp đồng cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công ích 

1. Hàng năm, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quyết toán công trình trên cơ 
sở kết quả hoàn thành theo quy định và hợp đồng đã ký kết; thanh toán, quyết toán 
với các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải và các nhà thầu theo hợp đồng do 
Cục Hàng hải Việt Nam đã ký kết. 

2. Hàng năm, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải tạm ứng, thanh toán 
với các nhà thầu trên cơ sở kết quả hoàn thành theo hợp đồng do các Tổng công ty 
đã ký kết. 

3. Trình tự, thủ tục thanh toán, quyết toán công tác nạo vét duy tu tuyến luồng 
hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu thực hiện theo Thông tư hướng dẫn 
của Bộ Tài chính quy định việc thanh toán, quyết toán công tác nạo vét duy tu các 
tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 
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Điều 12. Tổ chức giám sát thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải 
Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu 

Nội dung và tổ chức thực hiện công tác giám sát trong nạo vét duy tu tuyến 
luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu thực hiện theo các quy định tại 
Chương 3 của Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu 
các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn 
ngân sách nhà nước. 

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nạo vét, duy tu 
tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu 

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong nạo vét, duy tu tuyến luồng 
hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu thực hiện theo quy định tại Chương 4 
của Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các 
tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn 
ngân sách nhà nước. 

2. Ngoài trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, nhà thầu thi công không 
hoàn thành hợp đồng đã ký kết và bị chấm dứt hợp đồng còn phải chịu trách nhiệm 
khắc phục những thiệt hại do mình gây ra, bị cấm tham gia thi công các công trình 
nạo vét duy tu luồng hàng hải từ 01 đến 03 năm và chịu trách nhiệm khác theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2015. 
Điều 15. Tổ chức thực hiện 
1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 

Hàng hải Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 
Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
phản ánh với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết kịp thời./. 
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