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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Số:         /QĐ-SGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hải Phòng, ngày          tháng        năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hoạt động cụm điểm neo đậu cho tàu lưu trú qua đêm trên 

các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 

24/6/2004  và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy 

nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014; 

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BCHTTDL ngày 

26/6/2012 của liên Bộ: Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định 

về đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương 

tiện thủy nội địa;  

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa; 

Căn cứ Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; 

Căn cứ Thông báo số 216/TB-UBND ngày 25/6/2018 về kết luận của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp về việc đảm bảo an toàn giao thông 

và quản lý phương tiện thủy chở khách du lịch trên địa bàn thành phố;  

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tại Văn bản số 

1674/UBND-BQLV ngày 22/9/2020 về việc công bố hoạt động chính thức cụm 

điểm neo đậu cho tàu lưu trú qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà , kèm 

theo hồ sơ đề nghị công bố cụm điểm neo đậu; theo đề nghị của Trưởng phòng 

Quản lý kết cấu Hạ tầng giao thông và An toàn giao thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố hoạt động cho cụm điểm neo đậu cho tàu lưu trú qua 

đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà với các nội dung chính sau đây: 

1. Khu vực Quai Tơ – Tùng Gấu – Việt Hải:  

Diện tích thực tế vùng nước neo đậu: 20ha. Ranh giới khu vực neo đậu khống 

chế bởi các điểm có tọa độ:  

- Điểm 1: X = 637955,81  Y = 2299788,89 



C:\www\PdfConvert\Files\2020\09\1127ea93-0a64-4b70-9419-77abeb61b710\Quyet dinh cong bo.doc          

2 

- Điểm 2: X = 637664,47  Y = 2299453,68  

- Điểm 3: X = 637935,85  Y = 2299109,34 

- Điểm 4: X = 638485,44  Y = 2298766,71  

- Điểm 5: X = 638553,19  Y = 2298983,00  

Kết cấu, quy mô: Vùng nước neo đậu sử dụng theo hiện trạng tự nhiên, cao độ 

đáy đạt bình quân -5,0m (cao độ hải đồ).  

Khả năng tiếp nhận 35 tàu có mớn nước 3,0m, chiều dài tối đa 80m neo đậu 

cùng thời điểm, không phụ thuộc cao độ thủy triều.  

2. Khu vực Tùng Tràng:  

Diện tích thực tế vùng nước neo đậu: 20ha. Ranh giới khu vực neo đậu khống 

chế bởi các điểm có tọa độ:  

- Điểm 1: X = 636613,27  Y = 2298273,62 

- Điểm 2: X = 636118,49  Y = 2298273,62  

- Điểm 3: X = 636219,75  Y = 2297810,03 

- Điểm 4: X = 636613,27  Y = 2297773,84  

Kết cấu, quy mô: Vùng nước neo đậu sử dụng theo hiện trạng tự nhiên, cao độ 

đáy đạt bình quân -4,0m (cao độ hải đồ).  

Khả năng tiếp nhận 35 tàu có mớn nước 3,0m, chiều dài tối đa 80m neo đậu 

cùng thời điểm, không phụ thuộc cao độ thủy triều.  

3. Khu vực Gia Luận:  

Diện tích thực tế vùng nước neo đậu: 15ha. Ranh giới khu vực neo đậu khống 

chế bởi các điểm có tọa độ:  

- Điểm 1: X = 629012,51  Y = 2308147,92 

- Điểm 2: X = 628826,38  Y = 2308372,00  

- Điểm 3: X = 628409,81  Y = 2308131,06 

- Điểm 4: X =  628647,58  Y = 2307844,81 

Kết cấu, quy mô: Vùng nước neo đậu sử dụng theo hiện trạng tự nhiên, cao độ 

đáy đạt bình quân -2,5m (cao độ hải đồ).  

Khả năng tiếp nhận 25 tàu có mớn nước 3,0m, chiều dài tối đa 80m neo đậu 

cùng thời điểm, ứng với mực nước +2,0m.  

4. Đơn vị chủ cụm điểm neo đậu: Ban Quản lý vịnh Cát Bà.  

Lưu ý : 

- Các phương tiện neo đậu phải cách xa núi từ 200-500m để đảm bảo an toàn; 

- Các tọa độ trong quyết định này là tọa độ thuộc hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến trung tâm 105045’, múi chiếu 30.  
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Điều 2. Thời gian công bố hoạt động: Từ 24/9/2020 đến ngày 24/9/2025. 

Điều 3. Trong quá trình khai thác Ban Quản lý vịnh Cát Bà có trách nhiệm 

thực hiện các quy định sau:  

1. Thực hiện chức năng chủ cụm điểm neo đậu và tổ chức lực lượng để quản 

lý hoạt động cụm điểm neo đậu theo quy định; đồng thời hoàn thiện kết cấu hạ 

tầng khu neo đậu.  

2. Phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng chỉ định vị trí, sắp xếp 

quản lý tàu đến neo đậu. 

3. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hoặc bổ sung, thay thế nhằm duy trì tình 

trạng hoạt động tốt của các trang thiết bị đảm bảo an toàn tại cụm điểm neo đậu.  

4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi 

hoạt động, neo đậu tại khu vực neo đậu. 

5. Chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành có liên quan về hoạt động của 

điểm neo đậu tàu lưu trú, nghỉ đêm.  

Điều 4. Sở Giao thông vận tải Hải Phòng chỉ công bố hoạt động trong phạm 

vi thẩm quyền quản lý của Sở. Ngoài phạm vi nói trên, Ban Quản lý vịnh Cát Bà 

phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

Điều 5. Giao Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải Hải 

Phòng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu phí, lệ phí 

theo quy định.  

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 

1399/QĐ-SGTVT ngày 30/9/2019 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng về việc 

công bố hoạt động tạm thời cụm điểm neo đậu cho tàu lưu trú qua đêm trên các 

vịnh thuộc quần đảo Cát Bà 

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Quản lý kết cấu Hạ tầng giao thông và 

An toàn giao thông, Quản lý vận tải; Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải 

Phòng; Giám đốc Ban Quản lý vịnh Cát Bà; Thủ trưởng các đơn cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- BQL vịnh Cát Bà; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- UBND huyện Cát Hải; 

- Sở GTVT Quảng Ninh; 

- Sở Du lịch Hải Phòng; 

- Thanh tra Sở GTVT;  

- Như Điều 6; 

- Lưu: VP, HTGT&ATGT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Triệu Hùng 
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