
Bộ GIAO THÔNG VÂN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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SỐ: 55 /2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 06 tháng 9 nám 2019

THÔNG TU

Quy định vê hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

Cán cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 thủng 6 năm 2004 và 
Luật sứa đôi. bô sung một sỏ điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 
17 tháng 6 nám 2014:

Càn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 cùa 
Chính phù quỵ định chức nâng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Giao thông vận tái;

Cân cứ Nghị định sổ ỉ 59/20ỉ 8/ND-CP ngày 28 thảng 11 năm 2018 cùa 
Chinh phù vẻ quân lỷ hoạt động nạo vét trong vùng nước càng biên và vùng 
nước đường thủy nội địa;

Can cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 thảng 4 nàm 2015 cùa 
Chinh phũ quy định chì tier về hợp đồng xảy dựng:

Theo đẻ nghị cùa Vụ trường Vụ Kẻt cấu hạ tầng giao tháng và Cục 
trường Cục Đường thủy nội dịa Việt Nam:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tái ban hành Thông tư quy đinh về hoạt 
động nạo vét trong vùng nước đường thúy nội địa.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. Phạm vi điều chình
Thông tư này quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thúy 

nội địa, bao gồm: nạo vét duy tu khoán duy trì chuẳn tắc ưong khoảng thời gian 
xác định; nạo vét duy tu dột xuất để đảm bão an toàn giao thông; hợp đồng thi 
công công trình nạo vét duy tu luồng đường thúy nội địa từ nguồn ngân sách nhà 
nước và nội dung hợp đông dự ản xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội 
địa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tố chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài liên quan đến hoạt động nạo vét trong vùng nước dtròng thủy nội 
địa.
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Điều 3. Giãi thích từ ngữ

Trong Thòng tư nảy, các từ ngừ dưới đây được hiêu như sau:

1. Cơ quan quàn lý đường thúy nội địa là cơ quan thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa, gồm Cực Đường 
thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông vận tải.

2. Nạo vét duy tu đột xuất là cỏng việc nạo vét theo các nhiệm vụ đột xuất 
do các nguyên nhân bất khà kháng gây ra, phài thực hiện ngay để đảm bào an 
toàn giao thông đường thủy nội địa.

3. Sàn phẩm thu hồi là các chất nạo vét dược thu hồi từ hoạt động nạo vét 
vùng nước đường thủy nội địa.

4. Nhà dâu tư là doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thâm quyên lựa 
chọn đề thực hiện hợp đồng dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội 
địa.

Chương 11
NẠO VÉT DUY TU LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TƯNGUÒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

MỤC 1
NẠO VÉT DUY TU LUÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
THEO HÌNH THỨC KHOÁN DUY TRÌ CHUẢN TÂC

TRONG KHOẢNG THỜI GIAN XẤC ĐỊNH

Điều 4. Nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong 
khoảng thời gian xác định

1. Nạo vét duy tu luồng đường thúy nội dịa lừ nguồn vốn ngân sách nhà 
nước theo hình ĩhửc khoán duy trì chuẩn tẳc trong khoảng thời gian xác định 
được thực hiện trên luỏng đường thúy nội địa tại khu vực băi cạn. đoạn cạn hoặc 
cừa sông thuộc các tuyến vặn tải thúy chính, có hướng tuyến luồng ồn định tối 
thiểu 03 năm gần nhất và thường xuyên bị bồi lấp.

2. Bộ Giao thông vận tải phê duyệt các luồng đường thủy nội dịa quổc gia 
thực hiện nạo vét duy lu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng 
thời gian xác định (tôi thiêu 03 năm) ưong kê hoạch bảo ưì công trình đường 
thủy nội dịa hàng năm trên cơ sờ đề xuất cùa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

3. Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi tắt lả ủy ban nhân dân cấp lính) phê duyệt các luồng đường thủy nội địa địa 
phương thực hiện nạo vét duy tu theo hình thức khoản duy tri chuẩn lăc trong 
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khoảng thời gian xác định (tôi thiêu 03 năm) trong kê hoạch bảo tri công trinh 
đường thúy nội địa hàng năm trên cơ sở đề xuất cua Sờ Giao thông vận tài.

Điều 5. Thiết kế bàn vê thi công, dự toán
1. Việc lập, thâm định, phê duyệt thiết kè bản vẽ thi công, dự toán công 

trình, dự toán kinh phí bảo vệ môi trường, dề cương nhiệm vụ và phương án kỹ 
thuật khảo sát đo đạc bàn giao mặt bằng, đề cương giám sát. dề cương nhiệm vụ 
và phương án kỹ thuặl khào sát nghiệm thu còng trình nạo vét duy tu luồng 
đường thúy nội địa theo quy định tại Điều 16 Nghị định sô 159/2018/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2018 cùa Chính phu về quản lý hoạt động nạo vét trong 
vùng nước câng biển và vùng nước đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Nghị 
định số 159/2018/NĐ-CP).

2. Thiết kể bản vê thi công được lập trên cơ sở:
a) Vị trí đổ chất nạo vét được ủy ban nhân dân cẩp tinh cỏng bố. chấp 

thuận đám bảo tiếp nhận chất nạo vét trong thời gian khoán duy tri chuần tăc;
b) Chuẩn tấc duy trì của luồng đã được Bộ Giao thông vận tải hoặc ủy 

ban nhàn dân cấp tinh phê duyệt tại kế hoạch bao ưi công trình đường thủy nội 
địa hoặc chuẩn tấc luồng theo cấp kỹ thuật dà được cơ quan có thẩm quyển cõng 
bố;

c) Khối lượng nạo vét bao gồm: khối lượng nạo vét ban đầu (được chuẩn 
xác lại khi đo dạc bàn giao mặt bằng) và khối lượng nạo vét duy trì chuẩn tấc 
trong khoảng thời gian từ sau dợl nạo vét ban đầu đến hểt thời gian khoản duy 
trì chuẩn tac;

d) Khối lượng nạo vét ban đầu được xác dịnh trẻn cơ sở binh đò khào sát 
thông báo độ sâu luồng đường thủy nội địa gần nhất nhưng không quá 06 tháng 
tính đến thời điểm duyệt thiết kế. Trường họp binh dồ khảo sát thông báo độ sâu 
luồng dường thúy nội địa quá 06 tháng hoặc không có sổ liệu bình đồ khảo sát 
thông báo dộ sâu luồng đường thúy nội địa thì phải tiên hành kháo sát đê tính toán 
khôi lượng nạo vét ban đâu;

đ) Khối lượng nạo vét duy trì chuân tăc được xác định theo khôi lượng nạo 
vét duy lu bình quân 03 năm gần nhất hoặc khối lượng tính toán trên cơ sở kết 
quả đo đạc sa bòi thực tế binh quân 03 năm gần nhất hoặc thông qua kết quă quan 
trắc và nghiên cửu mô limit.

3. Dự toán kinh phí nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuấn lẩc 
được xác định theo khối lượng nạo vét tương ứng với chuân tãc thiêt kê luông, vị 
trí đồ đất nạo vét và thời gian duy trì chuấn tắc.

Điều 6. Tố chức lựa chọn nhà thầu và bàn giao mặt bằng thi công
1. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điểu 17 

Nghị định so 159/2018/NĐ-CP.
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2. Việc bản giao mặt bang thi công thực hiện theo quỵ định tại Điều 18 
Nghị định số 159/2018/NĐ-CP và phải lô chức kiềm tra, xác nhận hiện trạng các 
công trinh liẻn quan và đường bờ khu vực nạo vét trước khi thi công công trình.

Điều 7. Tô chức quân lý thi công công trình
1. Nhả thầu thi công có trách nhiệm

a) Bào đảm thực hiện hợp dồng theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp nhận và quàn lý mặt bằng công trinh, mốc tọa độ và cao độ trong 
suốt quá trình thi công công trinh;

c) Đãng ký máy móc, thiết bị thi còng, hệ thống thiết bị giám sát, danh 
sách nhân lực phục vụ thi công công trình với co quan quản lý đường thủy nội 
dịa khu vực và phái được tư vấn giám sát kiểm tra. xác nhận theo quy định;

d) Thông báo kề hoạch thực hiện thi công công trình (thời gian thi công, 
tiến độ thi công) trước mỗi dợt nạo vét duy tu đến cơ quan quản lý đường thủy 
nội địa, cơ quan quàn lý đường thủy nội địa khu vực. chính quyền địa phương, 
tư vân giám sát, tư vân thiêt kê và niêm yêt còng khai trên công trường thi công;

đ) Triên khai biện pháp bào đảm an loàn giao thòng được cơ quan có 
thâm quyền phẻ duyệt, trong đó bao gôm công tãc tha phao, cãm môc giới phạm 
vi nạo vét trong suốt quá trinh thi công để các cơ quan liên quan phổi họp kiềm 
tra. giám sát;

e) Thực hiện thi công nạo vét theo quy định cùa hợp đồng và quy định của 
pháp luật, bâo đảm duy tri yêu cẩu chuân tắc thiết kế được phê duyệt (chiều dài, 
bê rộng luông, cao dộ dáy, mái dôc nạo vét, bán kính cong), thực hiện các yêu 
cầu về mòi trường theo quy định ưong suốt thời gian thực hiện hợp đồng:

g) Trong thời hạn chậm nhàt 02 ngày, kê từ khi phát hiện các vị trí cạn 
hoặc theo phản ánh. yêu câu băng văn bãn cúa cơ quan có thâm quyên, nhà thâu 
thi cỏng phãi lổ chức lạp phương án nạo vét, dồng ihời thông báo cho dơn vị tư 
vấn giám sảt để thực hiện giám sát thi công theo quy định; chậm nhất 05 ngày, 
kể từ khi phát hiện các vị tri cạn hoặc yêu cầu cùa chú đầu tư, nhà thầu thi công 
phải tiến hành nạo vét các vị trí cạn dể đạt chuẩn tắc thiểt ké tuyến luồng, thời 
gian hoàn thành thi công không quá 20 ngày, kê lừ ngày nhận được yêu câu.

Trường hợp bài kha kháng khòng ihực hiện đưực việc khào sát, nạo vét 
các vị trí cạn, nhà thầu thi công phài báo cảo ngay cho cơ quan quân lý đường 
thủy nội địa khu vực đề dược hướng dần, xác nhận bàng vãn bàn và chậm nhẩl 
02 ngày, kể lừ ngày kết thúc sự kiện bất khả kháng, phải tồ chức lập phương án 
nạo vét và tiên hành nạo vét ngay các vị trí cạn dạt chuân tắc thiêt kê tuyên 
luồng, thời gian hoàn thành thi công không quá 20 ngày:

h) Trường hợp nhả thầu thi công không hoàn thành việc nạo vét đạt chuần 
tăc thiét .kẻ tuyên luông đúng thời gian, tiên độ, chât lượng theo thỏa thuận trong 
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họp dồng và quy định tại điếm g khoản này, cơ quan quản lý đường thủy nội địa 
khu vực báo cáo Cục Dường thủy nội địa Việt Nam hoặc Uy ban nhân dân câp 
tỉnh (hoặc cơ quan được Uy ban nhân dàn câp tinh giao) xem xét quyêt định 
giảm trừ chi phí ưong hợp dồng tương ứng với phần thời gian không bào đàm 
chuẩn tắc (kế từ thời điểm yêu cầu đến khi hoàn thành việc khắc phục);

i) Trường họp nhà thầu thi công bị nhấc nhở, phản ánh băng vàn bản đến 
lần thứ hai mà vẫn không hoàn thành việc nạo vét theo quy định tại diem g và h 
khoản này hoặc có hành vi dố chất nạo vét không đúng vị trí, chuyên nhượng 
thầu trái quy định pháp luật thì cơ quan quàn lý đường thúy nội địa khu vực 
hoặc Sở Giao thông vận tài báo cáo Cục Đường thúy nội địa Việt Nam hoặc úy 
ban nhân dân cấp tinh xem xét, xử lý vi phạm, chấm dứt hợp dồng đã ký' kểt và 
thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công khác dủ năng lực theo quy định dê tiếp tục 
thực hiện công trình;

k) Ngoài các biện pháp quy dinh tại diêm g, điêm h và diêm i khoản nãy, 
nhà thầu thi công cỏn phải khắc phục hậu quà vi phạm, chịu trách nhiệm đối với 
các sự cố xây ra đối với tàu thuyền do luồng làu cạn và chịu trách nhiệm khác 
theo quy định của pháp luật;

l) Lựa chọn đơn vị khảo sát đo đạc nghiệm thu nội bộ kêt quả thi công 
công trinh tại hiện trường theo quy định. Thực hiện khảo sát. đo đạc kết qua nạo 
vét các doạn cạn bằng kinh phỉ của nhà thầu thi công trong trường họp quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều này;

m) Lập hồ sơ quàn lý chất lượng xây dựng cỏng trinh theo quy định;

n) Báo cáo chủ đằu tư về tiến độ, chât lượng, khôi lượng, an toàn lao động 
và vệ sinh môi trường thi còng xây dựng theo quy định cúa hợp dồng xây dựng 
và yêu cầu đột xuất của chù dầu tư.

2. Cơ quan quản lý đường thủy nội dịa khu vực có trách nhiệm
a) Thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình thực hiện 

thi còng của nhà thầu, tư vấn giảm sảt và quá trình kháo sát do đạc nghiệm thu 
công trinh tại hiện trường;

b) Tổ chức đo đạc, khảo sát theo quy định tại điểm a, diêm b khoản 3 
Điều này dế kiếm tra việc duy tri chuẩn tấc luồng cùa nhà thầu thi công. Trường 
hợp phát hiện các vị trí thuộc phạm vi dự án không bảo đảm chuân tăc, có văn 
bản yêu cầu nhà thầu thi công tiến hành nạo vét ngay, đồng thời thông báo cho 
dơn vị tư vấn giảm sát thực hiện nhiệm vụ giám sát thi còng thi công theo quy 
định;

c) Thông báo luồng dường thủy nội địa trên cơ sở kết quã khảo sát đo đạc 
theo quy dịnh;

d) Định kỳ' 02 tháng một lẩn hoặc khi hoàn thành giai đoạn và hoàn thành 
cóng trinh, báo cáo Cục Đường thúy nội địa Việt Nam hoặc Uy ban dân câp tình 
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(hoặc cơ quan được úy ban nhân dân cấp tĩnh giao) kết quả đo đạc, khảo sát và 
kết quã thực hiện thi công nạo vét duy tu;

d) Tô chức nghiệm thu hoản thành giai doạn. hoàn thành công trinh theo 
quy định.

3. Cơ quan quân lý dường thủy nội địa có trách nhiệm
a) Phê duyệt để cương khảo sát đo đạc kiếm tra đột xuất cho từng luồng 

dược nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc với tần suất kiểm tra 
tối da 06 tháng/01 lần. Phạm vi đo đạc kháo sát mỗi lần do chú đầu tư chì định 
vời diện tích khảo sát lì nhất bằng 30% diện tích mật bang đoạn luồng dể kiểm 
tra việc duy trì chuần tắc thiết kế luồng cua nhà thầu thi còng;

b) Chi đạo cơ quan quàn lý đường thủy nội địa khu vực và cơ quan, dơn 
vị liên quan tồ chức thực hiện đo đạc, khảo sát thường xuyên, định kỳ theo quy 
định dể kiểm tra khâ năng duy trì chuẳn tẳc thiết kế luồng cùa nhà thầu;

c) Tồ chức kiểm tra chắt lượng, tiến dộ nạo vét duy tu công trinh, an toàn 
đường thủy nội địa trong quá trình thi công; dinh chi thi công và xử lý hành vi vi 
phạm (nếu có) cùa nhà thầu và tô chức, cá nhân liên quan theo quy dịnh cua 
pháp luật.

Điều 8. Kiềm tra. giám sát. nghiệm thu công trình
1. Nội dung công tác kiêm tra, giám sát công trình nạo vét duy tu luông 

dường thủy nội địa theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc ưong khoảng thời 
gian xác định thực hiện theo quy định tại Điểu 20 Nghị định số 159/2018/NĐ- 
CP và các nội dung sau:

a) Tư vân giám sát, nhà thâu thi công có trách nhiệm ghi chép toàn bộ kct 
quà (hi còng theo Mầu số 01, Mầu sổ 02, Mầu số 03, Mầu số 04, Mầu số 05 và 
Mầu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Hàng tuần, tư vấn giám sát gừi báo cáo theo Mầu sổ 07, Mầu số 08. 
Mau so 09 và Mầu sỏ 10 quy dịnh tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, 
kèm theo bản sao nhật ký thi công đến cơ quan quàn lý đường thủy nội địa khu 
vực dể phục vụ việc kiểm tra. theo dõi.

2. Nội dung công tác nghiệm thu cõng trinh nạo vét duy tu luòng dường 
thúy nội địa theo hình thức khoán duy trì chuẩn tấc trong khoảng thời gian xác 
định thực hiện theo quy định tại Dièu 21 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP.

Điều 9. Thanh toán, quyết toán công trình
Công tác thanh toán, quyết toán công trinh thực hiện theo quy định cũa 

pháp luật.
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MỤC 2
NẠO VÉT DƯY Tư ĐỘT XƯÁT LƯỎNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Diều 10. Trình tự thực hiện

Nạo vét duy tu đột xuâl luông dường thúy nội địa thực hiện theo trình tự 
sau:

1. Trình, phé duyệt nhiệm vụ dột xuâl.

2. Tò chức lựa chọn dơn vị thực hiên.
3. Lập, phê duyệt thiết kế, dự toán công trinh.

4. Bàn giao mặt bằng, tồ chức thi công công trình và kiếm tra giám sát.

5. Nghiêm thu. lập hồ sơ hoàn công công trình.

6. Tông hợp, bô sung kế hoạch bảo trì còng trinh đường thúy nội địa; giao 
dự toán chi ngân sách nhà nước.

7. Thanh toán, quyết toán công trình.

Diều 11. Trình, phê duyệt nhiệm vụ dột xuất
1. Cơ quan quàn lý đường thủy nội địa khu vực chù trì. phổi hợp với đơn 

vị quàn lý. bào tri đường thuỳ nội địa khào sát sơ bộ và báo cáo cơ quan quản lý 
đường thúy nội địa nhiệm vụ dột xuàt nạo vét duy tu luông dường thúy nội địa.

2. Bộ Giao thông vặn lăi, úy ban nhân dan cấp tinh chấp thuận chủ trương 
thực hiện nhiệm vụ đột xuất nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa trên cơ sờ 
dề xuất cùa cơ quan quàn lý đường thúy nội địa hoặc quyết định chù trương cho 
phép thực hiện nhiệm \Ị1 dột xuàt nạo vét duy tu luông đường thủy nội địa.

Điều 12. Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công

I. Cơ quan quàn lý dường thủy nội địa khu vực có trách nhiệm:
a) Căn cứ chù trương thực hiện nhiệm vụ dột xuất dược giao, lựa chọn các 

đơn vị tư vấn (khảo sát. thiềt kể. giám sát, mỏi trường) cỏ du nàng lực, kinh 
nghiệm để thực hiện ngay các gói thầu đột xuất trình Cục Dường thủy nội địa 
Việt Nam hoặc Ưy ban nhân dân câp linh:

b) Chậm nhẩt 15 ngày kể từ ngày dược chấp thuận chủ trương, tố chức 
khào sát bàn giao mặt bằng, lặp thiết kế, dự toán; hoàn thiện thủ tục lựa chọn 
đơn vị tư vấn trong đó xác định yêu cẩu về phạm vi, nội dung công việc cần 
thực hiện, thời gian thực hiện, chât lượng công việc cân dạt được và giá trị 
lương ứng dè thương ihào, hoàn ihiện hợp đông vã tô chức lựa chọn nhà ihâu ihi 
công theo quy định của pháp luật trình Cục Đường thúy nội địa Việt Nam hoặc 
ủy ban nhân dân cấp lình. Đồng thời, phối hợp với ủy ban nhân dân cấp tinh 
(hoặc cơ quan được ùy ban nhàn dân cấp lình giao) lổ chức kiểm tra hiện 
trường, xác định, thống nhất vị trí dồ chất nạo vét;
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2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc ửy ban nhân dân cấp tinh có 
trách nhiệm tố chức thấm định, phê duyệt kết quã lựa chọn các đơn vị tư vẫn và 
nhà thầu thi công trên cơ sở kết quả thương thảo họp đổng, đề nghị cúa cơ quan 
quản lý đường thủy nội địa khu vực hoặc Sở Giao thông vận tải và ký kết hợp 
đổng với các nhà thầu được lựa chọn.

Điều 13. Lập, thẳm định, phê duyệt thiết ké dự toán, đề cuong tu vấn
1. Thiết kể bản vẽ thi công, dự toán công trình được lập trên cơ sở kết quà 

khảo sát bàn giao mặt bằng nạo vét luồng đột xuất và quy định của các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát, thiết kế, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên 
ngành và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kẽ bản vẽ thi công, dự toán công 
trình, để cương, dự toán các chi phí tư vấn, công tác bao vệ môi ưường thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP.

Điều 14. Bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công, kiểm tra giám sát và 
nghiệm thu công trình

1. Bàn giao mặt bằng

a) Cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực chú trì phối họp với tư 
vấn giám sát, tư vấn thiết kế tổ chức ngay công tác đo đạc, bàn giao mặt bằng 
(bao gồm mặt bằng nạo vét và vị trí đồ thài) cho nhà thâu thi công dê tô chức 
thực hiện thi công công trình, dồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, 
chính quyền địa phương kiểm tra, xác nhận hiện trạng các cồng trinh liên quan 
và dường bờ khu vực nạo vét.

2. Tổ chức thi công
a) Nhà thầu thi công tiếp nhận mặt bằng và tồ chức thi cồng cồng trinh 

theo thiết kế, biện pháp thi công được duyệt;

b) Cơ quan quàn lý đường thủy nội éịa khu vực chịu trách nhiệm quản lý, 
kiềm tra quá trình thực hiện của đơn vị thi công, tư vấn giám sát đề bảo đảm 
chất lượng, tiên độ công trình và thông báo luông đường thuy nội địa theo quy 
định khi công trình hoàn thảnh;

c) Cơ quan quàn lý đường thủy nội địa tồ chức kiếm tra đột xuất (nểu cằn) 
trong quá trình thi công công trình hoặc có nghi ngờ về chất lượng, khối lượng 
công trình của nhà thầu.

3. Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công trình thực hiện theo quy định tại 
Điều 8 Thông tư này.

Điều 15. Thanh toán, quyết toán cống trình
Thanh toán, quyết toán công tác nạc vét duy tu luồng đường thủy nội địa 

sử dụng ngân sách nhà nước theo hưởng dẫn cùa Bộ Tài chính.
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MỤC 3
HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

NẠO VÉT DUY Tư LƯỞNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Điều 16. Hình thức họp đồng

Hợp đồng thi công nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa gồm 2 loại:

1. Họp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh áp dụng cho 
hình thức nạo vét duy tu hàng năm, nạo vét duy tu đột xuât.

2. Hợp đồng trọn gói áp dụng cho nạo vét duy tu luồng đường thủy nội 
địa theo hình thửc khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định.

Điều 17. Nội dung họp đồng thi công

Nội dung hợp đỏng thi công nạo vét duy tu luông đường thủy nội địa thực 
hiện theo quy định của Chính phủ về hợp đồng xây dựng; hướng dẫn của Bộ 
Xây dựng về họp đồng thi công xây dựng công trình. Ngoài ra, còn phải có các 
nội dung sau:

1. Nhà thầu không được nghiệm thu. thanh toán và bị chấm dứt hợp đồng, 
chịu trách nhiệm đền bủ toàn bộ thiệt hại, tồn thất của công trình cho Chủ đầu tư 
khi không hoàn thành việc nạo vét dạt chuẩn tấc thiết kế tuyến luồng đúng thời 
gian, tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp dồng và sau 2 lần bị nhắc 
nhờ bằng văn bàn vẫn không khắc phục hoặc thi cóng hoàn thành.

2. Nhả thầu bị chấm dứt họp đồng và phái chịu trách nhiệm khấc phục 
nhùng thiệt hại do mình gây ra, chịu trách nhiệm theo quy định khác có liên 
quan của pháp luật khi thi công vận chuyền đổ chất nạo vét không dủng nơi quy 
định, gây ỏ nhiễm môi trường hoặc chuyền nhượng thầu trái quy định của pháp 
luật.

3. Đổi với hợp đổng thi công nạo vét duy tu trọn gói, nội dung phải ghi rỗ 
“không điều chỉnh kinh phí thực hiện”.

CHƯƠNG ĨII
NẠO VÉT VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

KẾT HỢP THƯ HÒI SẢN PHÁM

Điều 18. Lập danh mục khu vực nạo vét
1. Cơ quan quảr. lý đường thủy nội dịa tố chức lập mới hoặc sứa đôi, bô 

sung danh mục khu vực nạo vét trình Bộ Giao thông vận tải hoặc Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 6 hảng năm.
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2. Danh mục khu vực nạo vét phải có nhùng nội dung chú yếu theo quỵ 
định của khoản 3 Điều 26 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP.

3. Bộ Giao thông vận lải tố chức lấy ý kiến ủy ban nhân dân cấp tinh 
tnrớc khi công bố danh mục khu vực nạo vét.

Điều 19. Hợp đồng dự án
1. Điểu kiện đẻ đàm phán, ký kết hợp đông phải phù hợp với quy định cùa 

pháp luật về hợp đồng xây dựng và đám bảo các điều kiện sau:

a) Quyết định còng bổ danh mục dự án nạo vét của cấp có thấm quyền;

b) Quyết dịnlì phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án của cấp có 
thầm quyền:

c) Kết qua lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án;

d) Bão cáo đánh giá tác động môi trưởng được phê duyệt hoặc kể hoạch 
bào vệ mòi trường được xác nhận theo quy định;

đ) Quyết định hoặc văn bản chấp thuận dăng ký sản phẩm thu hồi cùa cơ 
quan cỏ thầm quyền;

e) Bao đảm thực hiên họp đông dự án.
2. Một số nội dung chinh cua hợp đồng dự ản xà hội hóa nạo vét vùng 

nước dường thúy nội địa thực hiện theo Phụ lục sô 2 ban hành kèm theo Thông 
tư này.

Diều 20. Trách nliiệin tổ chức thực hiện dự án

1. Bộ Giao thông vặn tái
a) Tồ chức lập, công bố danh mục khu vực nạo vét theo quy định tại Điểu 

26, Điều 27 Nghị định sổ 159/2018/NĐ-CP.

b) Chi dạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với cơ quan nhà 
nước có thầm quyền trong quá trình tô chức thực hiện dự án trong vùng nước 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.

2. Uy ban nhân dàn câp tinh
a) Thực hiện quyển hạn và trách nhiệm đối với các nhiệm vụ theo quy 

định tại khoản 2, khoàn 3 và khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP;

b) Tồ chức hoặc chì đạo Sở Giao thông vận tài lấy ý kiến tham gia của 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo quy định cùa pháp luật về dường thủy 
nội địa dối với các dự án trong vùng nước đường thủy nội địa thuộc, phạm vi 
quàn lý của Bộ Giao thông vận tãi;

c) Tồ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện cảc dự án nạo vét vùng nước 
đường thủy nội địa kết họp thu hồi sản phẩm.
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3. Cục Đường thúy nội địa Việt Nam
a) Phổi hợp với cơ quan nhà nước cỏ thầm quyền thực hiện dự án tô chức 

kiểm tra. giám sát việc tuân thù các nghĩa vụ cua nhà đâu tư theo quy định tại 
hợp dồng dự án và quy định cùa Thỏng tư này dôi với các dự án trong vùng 
nước đường thủy nội địa thuộc phạm vi quàn lý;

b) Tổ chức tiếp nhận, bàn giao dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi quản lý sau khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác theo quy 
định của pháp luật về xây dựng.

4. Sờ Giao thông vận lãi
a) Cung cấp hồ sơ dự ản và thỏng báo cho Cục Đường thủy nội địa Việt 

Nam kề hoạch, thời gian thực hiện các dự án nạo vét vùng nước đường thúy nội 
địa kết hợp thu hồi sàn phẩm trên luồng đường thủy nội địa quôc gia;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tố chức kiêm 
tra, giám sát việc tuân thù cùa nhà đầu tư trong việc thực hiện các yêu cầu về 
quy mỏ. phạm vi nạo vét, chuẩn tẳc thiết kế luồng, tiến độ thực hiện dối với các 
dự án vét vùng nước dường thủy nội dịa kết hợp thu hôi sản phâm trên luông 
dường thúy nội địa quóc gia;

d) Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tinh hình vả kết quả thực hiện 
dự án với cơ quan nhả nước có thâm quyên quy định tại Điều 24 Nghị dinh sô 
159/2018/NĐ-CP.

4. Nhà đầu tư thực hiện dự án
a) Phối hợp với các sờ, ngành, chính quyển địa phương đê thực hiện việc 

giám sát cộng dồng; tuyên truyền, thông báo kế hoạch triẽn khai trước khi thi 
công dự án theo quy định;

b) Phối hợp với Sớ Giao thông vận tài, các cơ quan liên quan, chính 
quyền địa phương kiềm tra, xác nhặn hiện trạng các công trình liên quan và 
đường bờ khu vực thuộc phạm vi dự án;

c) Gửi báo cáo dánh giá tác dộng môi trường được phê duyệt hoặc kẽ 
hoạch bâo vệ môi trường được xác nhận đên Uy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn nơi thực hiện dự án và niêm yết công khai trên còng trường trước khi thi 
công và trong suôt thời gian thi công dự án;

d) Cam kết thực hiện dự án đã được phê duyệt tuân thù các quy định hiện 
hành, không chuyến nhượng dự ản hoặc một phần dự án cho đơn vị khác thực 
hiện. Chịu mọi chi phí sủa chữa và khắc phục thiệt hại nếu thi công không đúng 
hồ sơ thiết kế được duyệt gây thiệt hại đến các công trình trong và ngoài phạm 
vi dự án theo quy định của pháp luật;

đ) Tô chức thi công, nghiệm thu, bàn giao các hạng mục và toàn bộ công 
trình theo hồ sơ dự án dược duyệt phù hợp với quy định cũa pháp luật;
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e) Thực hiện đúng, đẩy dù các nội dung cam kêt trong báo cáo đánh giâ 
tác động môi trường hoặc kể hoạch bảo vệ mỏi trường đà dược cấp có thâm 
quyển phê duyệt, thực hiện đâm bảo an toàn dường thủy nội địa trong quá trình 
thi công; thực hiện đăng ký phương pháp, khối lượng, thời gian nạo vét tại Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện chế dộ thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài 
chính khác theo quỵ định cua pháp luật;

g) Trường hợp trong quá trinh thi công dự án nếu có hiện lượng sạt lờ 
đường bờ sòng, kênh hoặc liềm ân nguy hại đen còng trình xung quanh thì phâi 
tạm dừng nạo vét, đổng thời phối họp với tư vấn giám sát báo cáo ngay chính 
quyền dịa phương nơi gần nhất và cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực 
dề kiểm tra, xác định nguyên nhản, mức dộ tác động, ảnh hướng, báo cáo ủy 
ban nhân dân cấp tình đê có biện pháp giải quyết;

h) Báo cáo về liến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao dộng và vệ sinh 
mỏi trường thi còng xây dựng theo quy định của họp đồng và yêu cầu đột xuất 
của cơ quan nhà nước có thấm quyển quy dinh tại Điều 24 Nghị định số 
159/2018/NĐ-CP.

5. Tồ chức tư vấn giám sát

a) Thực hiện còng tác giám sát quá trinh thi còng dự án cũa nhà đàu lư 
theo quy định tại Điều 20 Nghị định sổ 159/2018/NĐ-CP và quy định của pháp 
luật về quân lý chất lượng công trinh và bão trì công trình xây dựng;

b) Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tại địa phương trong việc giám 
sát, xác nhặn khôi lượng sàn phàm thu hôi cùa nhà đâu tư;

c) Báo cáo cơ quan nhả nước có thẳm quyền quy định tại Điều 24 Nghị 
dịnh số 159/2018/NĐ-CP về tinh hình và kết quả thực hiện dự án của nhà đầu 
tư, theo quy định cúa hợp dồng và yêu cầu dột xuất của cơ quan nhả nước có 
thấm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP.

ChưongIV 
TÓ CHỨC THỤC HIỆN

Điều 21. Hiệu lục till hành
1. Thông tư này có hiệu lực kê từ ngày 01 iháng 11 năm 2019.
2. Công tác nạo vét duy tu luồng đường thúy nội địa theo hình thức khoán 

duy trì chuẩn tắc trong khoáng thời gian xác định thực hiện từ năm 2020.
3. Bãi bỏ Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9 tháng 11 năm 2015 

cùa Bộ trường Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng dường thúy nội 
địa. vùng nước cảng, bến thúy nội địa kết hợp lận ihu sản phâm.
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Điều 22. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ. Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trướng 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám dôc Sở Giao thông vận tài các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tò chức, cá nhản có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thong tư này./.

AW nhận:
- Như Điều 22;
- Bộ trưởng (đế b'c);
- Vãn phỏng Chinh phu;
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc 
Chinh phủ;

- UBND câc tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trường Bộ GTVT;
- Các Sở Giao thông vận lãi;
- Cục Kiềm tra vãn bảnQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công bão. Cổng TTĐT Chính phù:
- Cồng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông. Tap chi GTVT.
-Lưu• VT. KCHT(0>).

KT.BỘ TRƯỞNG


