
Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 
---------------- Độc lập ~ Tự do - Hạn 11 pliủc

Số: S4/2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày OQ tháng 3 nám 20ì9

THÔNG Tư
Sứa đổi, bổ sung một số điều ciia các Thông tir quy định về vận tải 

đường thủy nội địa

Càn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và 
Luàt sưa đồi, bồ sung một số điều của Luật Giao thông đường thúy nội địa ngày 
17 thảng 6 năm 2014:

Căn cứ Nghị. định sổ l ỉ 0/2014/NĐ-CP ngày 20 thủng 11 nam 2014 cùa 
Chinh phù quy định điều kiện kinh doanh vận tài dường thủy nội địa:

Càn cử Nghị dinh sò 128/2018/ND-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 cùa 
Chinh phũ sưa đổi bổ sung một so diều cùa các Nghị định quy định vê đìéu kiện 
đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đường thúy nội địa:

Cán cứ Nghị định số Ỉ2/20Ỉ7/ND-CP ngày 10 tháng 02 nậm 2017 cùa 
Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ. quyên hạn và CO' cáu tô chức cửa Bộ 
Giao thông vận tái:

Theo dề nghị của Vụ trường Vụ Vạn tài và Cục trưởng Cục Dường thày 
nội địa Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tài ban hành Thông tư sửa dôi, bò sung mọt 
so diều cùa các Thông tư quy đinh vê vận tải đường thủy nói địa.

Điều 1. Sủa đói. bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/1T- 
BGTVT ngày 30 tháng 12 nâm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tài 
quy định về vận tài hành khách, hành lý, bao gùi trên đường thúy nội địa

1. Sứa đối, bồ sung Điểu 3 như sau:

“Điều 3. Giãi thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các lừ ngừ dưới đây được hiểu như sau:

1. ỉ lành khách là người được vận chuyên trên phương tiện vân tải hành 
khách cỏ vé hợp lệ và người dược miền mua VC. trừ thuyên viên, người lái 
phương tiện và nhân viên phục vụ.

2. Vé giày là vé do tô chức, cá nhân kinh doanh vặn tài hành khách, hành 
lý, bao gửi trên đường thủy nội dịa phát hành dưới hình thức in sần.
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3. Vé diện từ là vé do tô chức, cá nhân kinh doanh vận tài hành khách, 
hành lý, bao gửi trên đường thúy nội địa phát hành, được lưu trừ dưới dạng dừ 
liệu điện lử.".

2. Sứa dối, bô sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Nghĩa vụ của tồ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành 
khách hành lý, bao gũi trên đưòng thủy nội địa

1. Trang bị dẩy đu các thiết bị chừa cháy, dụng cụ cứu sinh theo quỵ định 
đồng thời bo trí tại nhừng vị trí theo đúng thiết kế của phương tiện; đôi với 
phương tiện mà thiết kế bị thất lạc thì phái bố trí tại nhừng vị trí dễ thây, dễ lây 
và không ảnh hưởng đến việc thoát nạn trên phương tiện.

2. Thông báo tại các cảng, bển đón trà hành khách ưước 03 ngày khi có sự 
thay đối biểu dồ vận hành hoặc lịch hành trình cúa phương tiện; trước 12 giờ khi 
có thay đôi thời gian xuât bèn (trừ vặn tải hành khách ngang sóng).

3. Trong thời gian ít nhất là 10 phút trước khi phương tiện tới cảng, bến 
dỏn trả hành khách, thuyền trưởng phải tô chức thông báo cho hành khách tên 
câng. bến. thời gian phương tiện lưu lại và các thông tin can thiêt khác (trừ vận 
tài hành khách ngang sông).

4. Niêm yết trên tàu: số diện thoại đường dây nóng cúa tô chức, cá nhàn, 
cơ quan quản lý, đơn vị tìm kiếm cứu nạn; bàng nội quy đi tàu (áp dụng cho 
hành khách), bàng hướng dẫn sử dụng các thiết bị chừa cháy, dụng cụ cứu sinh, 
thùng rác và lôi thoát hiêm tại nhưng nơi dê thây trên phương tiện.

5. Phục vụ hành khách văn minh, lịch sự.
6. Đón, trả hành khách tại cảng, bển hành khách được công bô hoặc câp 

phép; hợp dồng vận tải phải dược ký kết trước khi thực hiện vận chuyên hành 
khách và thu cước vận tải theo giá trị hợp dông dã ký kêt.

7. Thông báo bằng văn bàn đến Sờ Giao thông vận tãi và Cảng vụ có lien 
quan nơi tổ chức, cá nhân vận tải hành khách:

a) Trước 10 ngày khi triển khai vặn tải hành khách theo tuyến cố định;

b) Trước 05 ngày khi ngừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyên cô 
dinh.

8. Chậm nhất ngày 20 hằng tháng cỏ báo cảo bằng vãn bản số lượt hành 
khách vận chuyển, luân chuyền về Sờ Giao thông vận lải tinh, thành phó nơi tô 
chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tai theo mâu quy định tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư này.

9. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 2 Điểu 82 Luật Giao thông 
đường thủy nội địa.”.

3. Sửa dòi. bò sung Điêu 9 như sau:
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“Điều 9. Vé hành khách, bán vé, kiêm soát vé

1. Vé hành khách
a) Vé hành khách được phái hành theo hình thức vé giấy hoặc vé điện tử 

theo mẫu quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Tồ chức, cá nhân kinh doanh vặn tải hành khách phải niêm yẽt công 
khai giá vé tối đa tại cảng, bến hành khách, phương tiện vận tài vả trên trang 
thông tin điện từ; hướng dẫn cho hành khách cách sử dụng vé đỏ đảm bão quyên 
lợi. nghĩa vụ của hành khách theo quy định;

c) Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hãnh khách và hành khách tư thỏa 
thuận về giá vẻ cụ thề nhung không được vượt quá giá vé tổi đa đà niêm ỵêt. Vé 
hành khách do tồ chức, cá nhân kinh doanh vận tài hành khách lự in và phát 
hành;

d) Vé hành khách hợp lệ phái đảm bảo các điểu kiện sau:

Do đơn vị kinh doanh vặn tái hành khách, hành lý, bao gửi trên đường 
thúy nội dịa phát hành;

Đổi với vé giấy: không bị tầy, xỏa, sửa chừa, còn đủ các thông tin. phải 
ghi đúng tuyến vận lài và thời gian chạy;

Đoi với vé điện tử: có bản in. bản chụp VC theo quy dịnlì của tò chức, cá 
nhân kinh doanh vận tải hành khách hoặc có bàng chứng dược lưu trừ trên hệ 
thống cơ sở dừ liệu cùa dơn vị kinh doanh vận tải, trên đó có đầỵ đù cảc thông 
tin cá nhãn trùng khớp với một trong các giây tờ quy định tại diêm b, khoản 2 
Điều này.

2. Bán vé hành khách
a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải được tự tồ chức bán vé tại nhiều 

địa điểm, trong nhiều ngày, nhiều phương thức bán vé tạo diều kiện thuận lợi 
cho người mua vé trước thời diêm phương tiện hoạt động;

b) Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể đề nghị người mua vé cung 
cấp giấy tờ tùy thân hoặc các giây tờ khác có dây đủ các thông tin cá nhân dược 
pháp luật công nhặn. Trường hợp mua vé trực tuyên qua mạng thông tin điện từ. 
người mua vé phai cung câp đây đủ thông tin cân thiêt theo quy định cùa đơn vị 
kinh doanh vận tải hành khách;

c) Lập danh sách hành khách theo mẫu quy định tại Phụ ỉục IV ban hành 
kèm theo Thông tư này.

3. Kicm soát vé
Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tai hành khách theo tuyến cố định thực 

hiện kiểm soát vé khi hành khách xuống phương tiện; không cho hành khách 
xuống phương tiện quá sô lượng quy định; giải quyêt kịp thời các trường hợp 
nhầm lẫn vê hành khách.”.
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4. Sửa đổi khoản 3 Điều 13 như sau:

“3. Người gửi hành lý ký gửi, bao gửi plìãi chịu trách nhiệm về tính hợp 
pháp cùa hàng hóa đóng trong hành lý ký gửi, bao gửi.".

5. Sừa dôi Điều 21 như sau:
“Diều 21. Xừ lý tai nạn trong vùng I1U0C cảng, bến, đường thủy nội địa

Tò chức, cá nhân liên quan tỏ chức tim kiêm cứu nạn trong vùng nước 
càng, bến. dường thúy nội địa thực hiện theo quỵ định tại khoán 22 Điều 1 Luật 
sừa dỏi, bô sung một sô diêu của Luật Giao thông dường thủy nội địa. Quyêt 
dịnh sổ 51/2015/QĐ-TTg ngày 14 thảng 10 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ 
quy định về (ổ chức tim kiêm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa và xử lý 
tai nạn, thực hiện bão vệ mòi trưởng theo quy định cúa pháp luật hiện hành.”.

6. Sừa đôi Điêu 22 như sau:
“Điều 22. Xiỉ lý tai nạn trong vùng nưóc câng biển, luồng hàng hài
Tồ chức, cá nhàn liên quan xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biên, 

luồng hàng hài thực hiện theo Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 
năm 2014 cùa Thù tưởng Chính phu ban hành Quy chế phối hợp tim kiêm, cứu 
nạn trên biên vả trong vùng nước câng b ên, Thông tư sô 34/2015/TT- 
BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận lải quy 
định về báo cáo và diếu tra tai nạn hàng hâi, Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT 
ngày 07 tháng 11 năm 2017 sửa dồi, bồ sung một số diều cùa Thòng tư số 
sổ 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tài quy định vê báo cáo vả dicu tra tai nạn hàng hài.’*.

Diều 2. Sửa đồi, bố sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT- 
BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 cùa Bộ trưỏìig Bộ Giao thông vận tâi 
quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gùi bằng tàu khách cao tốc 
giữa càng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giói

Ị. Sữa đồi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Diều 3. Giãi thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các lừ ngừ dưới dây được hiểu như sau:

1. Tàu khách là phương tiện thủy nội dịa có sức chờ trên 12 (mười hai) 
người.

2. Tàu chờ người là phương tiện thủy nội địa có sức chở lừ 12 (mười hai) 
người irờ xuông.

3. Tàu khách cao tốc (tàu cao tổc chở khách) là tàu khách dược cơ quan 
Đăng kiêm Việt Nam kiêm tra chửng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia vồ phân cấp và dóng tàu thủy cao tốc; tàu khách hoạt dộng ờ chế độ 
lưót mà thân tàu lách hoàn loàn khỏi mặt nước do lực nâng khí động học tạo ra 
bởi hiệu ứng bê mặt có lôc dộ lởn nhâl từ 30 km/giờ trớ lên ờ trạng thái toàn lải.
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4. Hành khách là người được vặn chuyền trên phương tiện vận tài hành 
khách có vé hợp lệ và người dược miền mua vé, trừ thuyên viên, người lái 
phương tiện và nhân viên phục vụ.

5. Càng vụ liên quan là Câng vụ Đường thúy nội địa hoặc Cảng vụ Hàng 
hài.”.

2. Sứa đối, bố sung Điểu 4 như sau:

“Điều 4. Nghĩa vụ của tồ chức, cá nhân kinh doanh vận tâi hành 
khách, hành lý, bao gửi bằng tàu theo tuyến cố định

1. Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ vận tãi hành khách, hành lý, 
bao gửi trên trang thông tin điện từ cùa tô chức, cả nhân hoặc niêm ỵêt tại cáng, 
bến, lại quầy bán vé đê hành khách biêt dược trước khi di tàu.

2. Niêm yết tại cáng, bến, tại quầy bán vé băng tiếng Việt và tiêng Anh: 
thông tin về thời gian xuất bến, só chuyền lượt, giá vé, chính sách giâm giá vé 
theo quy định pháp luật và của người kinh doanh vận tải. hành trinh (bao gôm cà 
các điểm dừng nghỉ, thời gian dừng, nghỉ), dịch vụ phục vụ hành khách trôn 
hành trinh, bảo hiểm hành khách, hành lý miền cước, sổ điện thoại nhận thông 
tin phàn ânh cùa hành khách.

3. Niêm yết trên tàu bằng tiếng Việt và tiếng Anh: số diện thoại đường 
đáy nóng cùa tô chức, cá nhân, cơ quan quản lý, đơn vị tim kiêm cứu nạn và nội 
quy đi tàu.

4. Trong thời gian ít nhất 10 phút trước khi tàu rời cảng, bến, nhân viên 
phục vụ hoặc thuyền viên trên tàu có trách nhiệm hướng dân, cung câp thông tin 
về nội quy đi tàu, vị trí và cách sử dụng các thiết bị chừa cháy, dụng cụ cứu sinh, 
cứu dăm, thoát hiêm.

5. Trong thời gian ít nhất 10 phút trước khi tàu dến càng, bến trả hành 
khách, nhàn viên phục vụ hoặc thuyền viên trên tàu có trách nhiệm cung câp 
thông tin về cảng, bến, thời gian tâu lưu lại và các thông tin cân thiêt khác.

6. Quản lý, lưu trừ thông tin bẳt buộc, cung cấp dẩy đù các thông tin bắt 
buộc cho các Sở Giao thông vận tải lien quan, Cục Hàng hài Việt Nam, Cục 
Đường thủy nội địa Việt Nam và các Càng vụ liên quan khi được yêu câu.

Thông tin bắt buộc bao gôm: cảc thông tin vê thời gian tàu dên và rời 
càng, bén, hành trình của tàu, danh sách hành khách, danh sách thuyên viên và 
nhàn viền phục vụ trên làu theo từng chuyên và dược lưu trữ trong vòng 01 năm.

7. Thông báo bằng vân bàn đến Sờ Giao thông vận tải và Cáng vụ liên 
quan, thông báo lại các cảng, bẽn đón trả hành khách:

a) Trước 10 ngày khi triền khai vận tải hành khách theo tuyển cố định;

b) Trước 03 ngày khi có thay đồi về biểu dò chạy tàu hoặc lịch trình chạy 
tàu, trước 12 giờ khí có thay đôi về thời gian xuât ben;
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c) Trước 5 ngày khi ngùng hoạt động trên tuyến.

8. Thông báo cho Càng vụ liên quan và các cơ quan dơn vị có liên quan 
về sự cố của làu kill hành trinh trên tuyến.

9. Hàng năm tồ chức diễn tập còng tác ứng cứu khi tâu bị sự co đâm va, 
hỏng máy, cháy nô.

10. Các nghĩa vụ khác được quy định tại khoản 2 Diều 82 Luật Giao 
thông dường thủy nội địa.”.

3. Sửa đổi Điều 8 như sau:
“Điều 8. Thú tục vào và ròi cảng, bến đối vói tàu khách cao tốc

1. Thù tục vào và rời càng, bến thủy nội địa thực hiện theo quy định cúa 
pháp luật về đường thúy nội địa.

2. Thủ lục vào và rời càng biên thực hiện iheo quy định cúa pháp luật vê 
hàng hái.”.

4. Sửa dối, bố sung Điểu 1 I như sau:

“Điều II. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân vận tải nguôi, hành lý bao 
gửi không kinh doanh

1. Yẻu cẩu thuyền trưởng, người lái phương tiện vặn chuyên người, hành 
lý, bao gửi không kinh doanh phái dón, trả người từ cảng, bên thủy nội địa dược 
công bổ hoạt dộng và không dược kinh doanh vận tải hành khách.

2. Thông tin cho Cảng vụ liên quan phương án chạy tàu cụ thê trong 
trường họp hành trinh của làu đôn khu vực không có cảng, bẽn.

3. Niêm yet trên tàu: sô điện thoại cang vụ liên quan, đơn vị tim kiêm cứu 
nạn vả nội quy đi tàu.

4. Có trách nhiệm hướng dần cách sừ dụng các thiết bị chừa cháy, dụng 
cụ cửu sinh, cửu dăm, thoát hicm.”.

5. Sửa dôi Điêu 15 như sau:
“Điều 15. Thiết bị A1S trcn tàu
Việc trang bị thiết bị AIS trên tàu và liêu chuẩn chức năng kỹ thuật cùa 

thiết bị AIS phải phù hợp với quy định tại các quy chuân kỹ thuật quôc gia có 
liên quan do Bộ trưởng Bộ Giao thòng vận tải ban hành.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

’ Điêu 16. Xủ lý tai nạn trong vùng nước càng, bên, đường thủy nội địa
Tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức tìm kiếm, cún nạn trong vùng nước 

cảng, bên, đường thủy nội địa theo quy dịnh tại khoản 22 Điêu 1 Luật sửa dôi, 
bô sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngây 17 tháng 6 
năm 2014, Quyết định sổ 51/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thu 
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tướng Chính phũ quy định về tổ chức tim kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy 
nội địa và xử lý tai nạn, thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật 
hiện hành.*’.

7. Sửa đối, bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biên, luông hàng hải
Tồ chức, cá nhàn lién quan xử lý tai nạn trong vùng nước cảng biển, 

luồng hàng hãi thực hiện theo Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phù ban hành Quy chế phối hợp tìm kiêm, cứu 
nạn ưên biền và trong vùng nước câng bicn, Thông tư sô 34/2015/TT- 
BGTVTngày 24 tháng 7 năm 2015 cùa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định vè bảo cáo và điêu tra tai nạn hàng hải, Thông tư sô 39/2017/TT-BGTVT 
ngày 07 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bồ sung một số điều cùa Thông tư số 
so 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về báo cáo và điêu tra tai nạn hàng hải.”.

8. Sửa dối, bố sung Điều 18 như sau:
“Diều 18. Đìnli chi lioạt động tạm thời đối vói tàu

Sở Giao thông vận tai, Chi cục Đường thúy nội địa khu vực, Cảng vụ liên 
quan thực hiện đinh chi hoạt động khi phát hiện tàu khách cao tôc gặp sự cô, tai 
nạn có ành hưởng đên an toàn kỹ thuật cùa tàu và chì cho phép hoạt động lại khi 
có V kiến cua tổ chức đãng kiêm liên quan về việc tàu đú diều kiện an toàn kỹ 
thuật đê lièp tục hoạt động.”.

9. Sứa dồi, bả sung khoản 2 Điều 21 như sau:

“2. Báo cáo Bộ Giao thông vận tái các vân đê liên quan đèn lảu thuộc 
trách nhiệm dược giao.”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 thảng 11 năm 2019.
2. Thay thế các Phụ lục I, II, 111, IV ban hành kèm theo Thông tư số 

80/2014/TT-BGTVT ngày 30 thảng 12 năm 2014 cùa Bộ trường Bộ Giao thông 
vặn tải quy địnlì vê vận tải hành khách, hành lý, bao gừi trên đường thúy nội dịa 
bang các Phụ lục 1,11, III, IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Bãi bỏ các quy định sau:
a) Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông lư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 

12 năm 2014 cứa Bộ trướng Bộ Giao thông vận tài quy định vê vận tải hành 
khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa;

b) Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điểu 9, Điều 10, Điều 14, Phụ lục I, II, III vả 
cụm từ “theo hợp dồng chuyển” tại khoản 1 Điều 13 Thông tư sổ 66/2014/TT- 
BGTVT ngày 12 tháng I I năm 2014 cùa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 



định về vận tái hành khách, hành lý, bao gửi bang tàu khách cao tốc giữa cảng, 
ben, vùng nước thuộc nội thúy Việt Nam và qua biên giới;

c) Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2016 cua Bộ 
trường Bộ Giao thông vận tải sửa đỏi bò sung một sỏ điêu của Thông tư sô 
66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 cùa Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vặn tài quy định về vận tâi hành khách, hành lý, bao gừi bang tàu khách cao tốc 
giừa càng, bên. vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

4. Trường họp các vãn bàn được dẫn chiêu trong Thông tư này được sửa 
đôi. bô sung thi áp dụng theo quy định của các văn bản đó.

Điều 4. Tồ chức thục hiện

Chánh Vân phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trường 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hái Việt Nam, Cục 
trưởng Cục Đăng kiếm Việt Nam. Giám đôc Sò Giao thông vận tài, Thù trường 
các cơ quan, tô chức và cá nhàn cỏ lien quan chịu trách nhiệm thi hành Thông lư
này

Nơi nhện:
- Như Điều 4;
• Vân phòng Chinh phủ:
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan tliu<K Chinh phũ:
- ƯBND càc tinh, thành phố thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tài;
- Các Thử trường Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Cục Kiểm tra văn bân qu> phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
• Cóng bâo;
- Công thông tin điện từ Chinh phú;
• Cổng thông tin điện từ Bộ Giao thông vận tài;
• Báo Giao thông. Tap chí Giao thông vận tài;
■ Lưu: VT. Vtải(3),

Nguyễn Nhật
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Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số i*f /20Ỉ9/TT-BGTVT ngày OG tháng 3 

năm 20ỉ9 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
............... ngày...... thảng........năm 20...

BÁO CÁO VẬN TÁI HÀNH KHÁCH

Kính gửi:....................................................
- Tên đơn vị kinh doanh vận tải hành khách:..............................................................

- Địa chi giao dịch:.......................................................................................................
- Số diện thoại:..........................................Fax/email:...............................................
1. Phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải

- Tuyến 1: Từ...............................................................đen...........................................

STT
—1-------------------~

Tên phương tiện So đãng ký Trọng tải
(ghe)

SỐ lương 
hành khách

Ghi chú

1

(Các tuyên khác ghi tương tự)
2. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tài
- Tuyến 1: + Có....................chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại:...............................

......................... vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuân):................................... 
+ Các cảng, bén đón, trá hành khách trên tuyển:......................................................  

(Các tuyên khác ghì tương tự)
3. Số lượng hành khách vận chuyển (rong tháng:......................... (hành khách)
4. Số lượng hành khách luân chuyển trong tháng:...................(hành khách.km)

5. Thời gian chốt só liệu báo cáo hăng thảng tính từ ngày 15 của tháng trước đên 
ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

Nơi nhận:
- Như trẽn;
- Lưu: đơn vị kinh doanh vận lài.

Đại diện don vị kinh doanh
Ký, ghi rõ họ. tén và đóng dâu (nêu có)
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Phụ lục III
(Ran hành kèm theo Thông tư số 54" /20Í9/TT-BGTVT ngày $3 thảngq 

năm 20Ì9 cua Bộ trưởng Bộ Giao thông vặn tài)

VÉ ĐIỆN TỬ TÀU KHÁCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Tên lố chửc, cá nhản kinh doanh vận tài hành khách

ỉ .Thông tin đặt chồ:

- Mã dặt chỗ:

- Ngày đặt:

- Người dặt chỗ:
- Số diện thoại:

- Email:

2. Thông tin khách hàng

Tên khách hàng....................................... sổ vé diện tử:.............................

3. Thông tin chuyên tàu đi
Tên cảnữ (bôn) đi:.. - đến

Tên phương tiên:................... ..... Số đãns kv......... .. số chế:...................

Giờ tàu chay:......................... .. neày ... .tháng...... .... nâm..
4. Thông (in chuyên làu vê
Tên cảng (bển) đi:................ ....................... - den..

Tẻn phương tiên:................... ..... sô đăne ký......... .. sỏ chê:...................
Giờ tàu chay:......................... ............. ngày............ ..tháng.... ........ năm...................
5. Chi tiết thanh toán
- Chuyền tàu đi: giã vé

- Chuyến tàu về: giá vé

(Giá vê dã bao gôm thuê và bào hi êm hành khách)
6. Thông tin:
- Hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân và cung cắp mà đặt chồ và vé/ phiếu thu 
theo quy định của tô chức, cá nhản kinh doanh vận tải hành khách khi làm thú 
tục lẽn tàu. Trong trường hợp các giấy tờ tùy thân được yêu cẩu để xác minh 
hành khách không sẵn sàng tại thời diêm lảm thù lục tồ chức, câ nhân kinh 
doanh vận lài hành khách có quyền từ chối lâm thủ tục cho hành khách.
- Thông tin khác
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Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số ĨẠ- /20Ỉ9/TT-BGTVT ngày ŨG thảng 3 
năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Giao thông vun tải)

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

.............ngày........ thảng....... năm 20......

DANH SÁCH
HÀNH KHÁCH VẬN TẢI DƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Tên phương tiện:.................................................Sô dăng ký : .................................
Tên chù phương tiện:....................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................. ............................................................
Tên thuyền trưởng:......................................số GCNKNCM (CCCM):...................
Tuyên vặn lải..................................................................................................................
Thời gian rời bển: hồi............. giờ............ . ngày.................. /............/20.................
Quôc tịch: Việt Nam.....................người; nước ngoài.......................................người

Tổng số hành khách........................ người (bằng chữ................................... người)

Ghi chú: lấy thông tin của hành khách, để phục vụ cho việc lien lạc.

STT Họ và tên Nãm sinh

(tuổi)

Nam/nử Quốc
tịch

Ghi chú

1

2

3

4

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KHAI THÁC CẢNG, BÉN NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(ký ghi rõ họ. tên) (ký ghi rõ họ, tên)


