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Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2013 

  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường  
trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa 

 
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 
Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính 
phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, 
cam kết bảo vệ môi trường; 

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 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt 
động giao thông đường thủy nội địa, 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong 

hoạt động giao thông đường thủy nội địa. 
2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động giao thông đường thủy nội địa. 
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Điều 2. Bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa, tàu biển 
1. Các phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi tắt là phương tiện), tàu biển hoạt động 

trên đường thủy nội địa phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường như sau: 
a) Phương tiện phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa; 
b) Tàu biển phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu; 
c) Phương tiện, tàu biển hoạt động trên đường thủy nội địa phải có thiết bị che 

chắn, không để rơi hàng hóa, bụi phát tán gây ô nhiễm môi trường; 
d) Không đổ các chất thải ra đường thủy nội địa; 
đ) Phương tiện, tàu biển phải có Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu, ô nhiễm hóa 

chất theo quy định của pháp luật hiện hành; 
e) Phương tiện, tàu biển gây sự cố tràn dầu, chủ phương tiện, chủ tàu biển phải 

thực hiện việc ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật hiện hành. 
2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, phương tiện, tàu biển chuyên dùng 

phải tuân thủ các quy định sau: 
a) Phương tiện, tàu biển chở khách: không để hàng hóa độc hại, dễ cháy, dễ nổ 

chung với hành khách; 
b) Phương tiện, tàu biển chở khí hóa lỏng thực hiện theo quy định của pháp 

luật hiện hành về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép và bảo đảm an toàn, phòng 
chống cháy nổ, bảo vệ môi trường có liên quan; 

c) Phương tiện thu gom, lưu giữ tạm thời, vận chuyển chất thải nguy hại phải 
thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất thải nguy hại; 

d) Phương tiện, tàu biển chở vật liệu nổ công nghiệp, hàng nguy hiểm phải có 
giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm và bảo đảm an 
toàn trong bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, hàng nguy hiểm. 

3. Phương tiện, tàu biển hoạt động trong khu vực cảng, bến phải: 
a) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến về 

bảo vệ môi trường của phương tiện, tàu biển khi làm thủ tục vào, rời cảng, bến; 
b) Không để rò rỉ, tràn, thấm, phát tán chất thải, hàng hóa ra môi trường khi 

phương tiện, tàu biển xếp, dỡ hàng hóa, cọ rỉ, sơn lại vỏ tàu, rửa sàn máy, làm vệ 
sinh hầm chứa hàng hóa độc hại, nguy hiểm; 

c) Chất thải, chất gây ô nhiễm phát sinh trên phương tiện, tàu biển phải được 
chủ phương tiện, tàu biển thu gom, chuyển giao cho tổ chức có chức năng tiếp 
nhận và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Điều 3. Bảo vệ môi trường đối với cảng, bến thủy nội địa 
1. Chủ đầu tư cảng, bến thủy nội địa hoặc người thuê khai thác cảng, bến thủy 

nội địa (gọi tắt là chủ cảng, bến thủy nội địa) trong quá trình hoạt động phải có một 
trong các văn bản sau: 

a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; 
c) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; 
d) Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; 
đ) Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết về bảo vệ 

môi trường. 
2. Trách nhiệm của chủ cảng, bến thủy nội địa 
a) Thực hiện các nội dung tại một trong các văn bản theo quy định tại khoản 1 

Điều này và các quy định của pháp luật hiện hành khác về bảo vệ môi trường; 
b) Tổ chức thu gom các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cảng, 

bến và chất thải từ các phương tiện, tàu biển khi phương tiện, tàu biển neo đậu tại 
cảng, bến; phối hợp với tổ chức có chức năng chuyên môn để tiếp nhận, vận 
chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c) Có cán bộ thực hiện công tác bảo vệ môi trường; 
d) Đối với các cảng: Chủ cảng xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
3. Chủ cảng, bến thủy nội địa kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng ngoài việc thực 

hiện các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn phải thực hiện: 
a) Xây dựng phương án phòng chống và ứng phó sự cố từ nguồn trên bờ và từ 

các phương tiện, tàu biển đậu, đỗ, làm hàng tại cảng, bến, trình cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành; 

b) Phương tiện, thiết bị chuyên dùng thu gom, lưu giữ tạm thời, vận chuyển 
chất thải nguy hại áp dụng theo quy định hiện hành về quản lý chất thải nguy hại. 

Điều 4. Bảo vệ môi trường đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa 
phục hồi phương tiện 

1. Chủ cơ sở phải thực hiện đầy đủ những yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 3 
Thông tư liên tịch này. 

2. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, 
an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của phương tiện trong 
quá trình đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp phương tiện, kể cả việc 
chế tạo, lắp đặt kết cấu và các trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm của phương tiện. 
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3. Thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sửa chữa, phục hồi, đóng 
mới phương tiện, tàu biển đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi 
thải ra môi trường hoặc phối hợp với tổ chức có chức năng chuyên môn để tiếp 
nhận, vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Trong quá trình hoạt động phải bảo đảm tiếng ồn, độ rung nằm trong giới 
hạn của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và độ rung. 

5. Có cán bộ thực hiện công tác bảo vệ môi trường. 
Điều 5. Bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông đường thủy nội địa 
Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Bảo vệ môi trường trong xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ 
tầng giao thông đường thủy nội địa 

1. Chủ dự án các công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa căn cứ vào nội dung, quy mô của dự án phải lập Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường, trình cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trong giai đoạn thi công và vận hành dự án, chủ dự án hoặc đơn vị quản lý, 
khai thác công trình thuộc dự án có trách nhiệm: 

a) Thực hiện đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
được phê duyệt hoặc Cam kết bảo vệ môi trường được chấp nhận; 

b) Thu gom chất thải, phối hợp với tổ chức có chức năng chuyên môn để xử lý 
chất thải theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải 
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện nội dung của Thông tư liên tịch này. 
2. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động giao thông đường thủy nội địa. 
3. Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường 

thủy nội địa. 
4. Tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong các đơn vị quản lý thuộc lĩnh vực giao 
thông đường thủy nội địa. 

5. Nghiên cứu thí điểm, nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường và xử lý ô 
nhiễm môi trường tại các cơ sở hoạt động giao thông đường thủy nội địa. 



 
 CÔNG BÁO/Số 561 + 562/Ngày 11-9-2013 45 
 

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng, trình cấp có thẩm 

quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, văn bản 
pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường đối với hoạt động giao thông đường 
thủy nội địa. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp danh mục 
và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong hoạt 
động giao thông đường thủy nội địa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế 
hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thanh tra, kiểm tra công tác quản 
lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở hoạt động giao thông đường thủy nội địa. 

4. Tổng hợp kế hoạch và dự kiến kinh phí sự nghiệp môi trường trong hoạt 
động giao thông đường thủy nội địa theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo: 
1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác 
quản lý, bảo vệ môi trường và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các cơ sở 
hoạt động giao thông đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý; tuyên truyền, đào 
tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên về bảo vệ môi trường trong hoạt động 
giao thông đường thủy nội địa. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải 
hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường cho các cơ sở hoạt động giao thông 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý; hàng năm tổng hợp danh mục các cơ 
sở cần hỗ trợ kinh phí bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi 
trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; thanh 
tra, kiểm tra, giám sát, thống kê, đánh giá định kỳ hàng năm để có biện pháp kịp 
thời giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở hoạt động giao thông 
đường thủy nội địa. 

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
giao thông đường thủy nội địa 

1. Thực hiện việc bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư liên tịch này. 
2. Phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu và khắc phục hậu quả môi trường do cơ sở 

hoạt động giao thông đường thủy nội địa gây ra. 



 
46 CÔNG BÁO/Số 561 + 562/Ngày 11-9-2013 
  

3. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động 
giao thông đường thủy nội địa. 

4. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về bảo vệ môi trường. 

5. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
Điều 11. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá 

nhân phản ánh về Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem 
xét sửa đổi, bổ sung./. 
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