
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 
–––––––––– 

Số:             /QĐ-CHHVN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 

04/11/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam  

––––––––––––––––– 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

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

Cục Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ  Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 04/11/2021 của Đảng ủy Cục Hàng 

hải Việt Nam về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam  đối 

với công tác quản lý phát triển vận tải hàng hải trong tình hinh mới; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 04/11/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về 

tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng ủy Cục hàng hải Việt Nam  đối với công tác quản 

lý phát triển vận tải hàng hải trong tình hinh mới.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Chánh Thanh tra hàng hải, Trưởng các phòng 

tham mưu, Chi cục trưởng các Chi cục hàng hải, Giám đốc các Cảng vụ hàng hải, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  
- Cục trưởng (để b/c);  

- Các Phó Cục trưởng;  

- Website Cục HHVN;  

- Lưu: VT, VT(02).  

 

KT. CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Hoàng Hồng Giang   
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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 04/11/2021 của 

 Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định  số        /QĐ-CHHVN ngày       tháng    năm 2021 của 

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 

8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 

26/NQ-CP ngày 05/3/2020 ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.  

2. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động 

vận tải biển, dịch vụ cảng biển; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số và cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp 

phát triển.   

3. Phát triển hệ thống cảng biển theo quy hoạch tổng thể và thống nhất trên 

quy mô cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng 

bước hoàn thiện cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuậtđể nhanh chóng đưa nước ta hội 

nhập và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực và 

trên thế giới. Hình thành những đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng với quốc tế làm 

động lực phát triển các khu kinh tế, đô thị - công nghiệp ven biển.   

4. Phát triển đội tàu vận tải biển theo hướng hiện đại với chất lượng ngày càng 

cao, cơ cấu hợp lý, an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng; 

tăng sức cạnh tranh để chủ động hội nhập trong khu vực và thế giới.   

5. Củng cố, nâng cao vị thế, vai trò của các Cảng vụ Hàng hải trong công tác 

quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải tại khu vực quản lý.    

II. NHIỆM VỤ TỔNG THỂ 

 Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau đây: 

1. Rà  soát, sửa đổi các chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về giá, 

phí, dịch vụ vận tải biển. 

2. Rà soát quy hoạch, kế hoạch đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông 

và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics. 

 3. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp hoạt động 

logistics nhằm tối ưu hóa vận tải hàng hóa, phát huy tác dụng của vận tải đa phương 
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thức.  

 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác vận tải, 

liên kết các phương thức vận tải, quản lý vận tải đa phương thức, dịch vụ lgistics.   

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

Nhiệm vụ cụ thể được giao tại Phụ lục chi tiết kèm theo  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các Phòng thuộc Cục, các Chi cục, các Cảng vụ hàng hải và các cơ quan 

đơn vị có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại Phụ lục của Quyết 

định này chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo Cục Hàng hải 

Việt Nam kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ 06 tháng và 01 năm (qua Phòng 

Vận tải và Dịch vụ hàng hải) trước ngày 01/6 và trước ngày 01/12 hàng năm.  

2.  Giao phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải chủ trì phối hợp với Thanh tra 

Hàng hải và Văn phòng Cục kiểm tra, theo dõi, đôn đốc qúa trình thực hiện, tổng 

hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, đề xuất với Lãnh đạo Cục giải quyết kịp 

thời những khó khăn, vướng mắc.        
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PHỤ LỤC 

Phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CHHVN ngày      tháng      năm 2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)    

 

TT Nhiệm vụ Chủ trì  Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Ghi chú  

I. Rà soát, hoàn thiện môi trường pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vận tải hàng hải  

1. 

Rà soát, đánh giá đầy đủ về hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật và sự phối hợp giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động vận 

tải hàng hóa bằng đường biển của các doanh nghiệp, 

tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa bằng 

đường biển. 

Phòng VTDVHH 

- Các phòng tham 

mưu 

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

 

2022 - 2025 

 

2. 

Bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật chuyên ngành hàng hải, cơ chế chính sách 

tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho vận tải hàng 

hải phát triển.  

Phòng VTDVHH 

- Các phòng: TC, 

PC, HTQT 

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

 

2022 – 2025   

3. 

Nghiên cứu, đề xuất tham gia ký kết các hiệp định 

vận tải biển và các công ước hàng hải có liên quan 

nhằm thúc đẩy vận tải biển phát triển. Tổ chức đánh 

giá hiệu quả của việc triển khai các Hiệp định vận 

tải biển của Việt Nam đã ký kết với các quốc gia. 

Phòng HTQT 

- Phòng 

VTDVHH, PC 

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH  

2021-2025  

4. 

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đối với thể 

chế chính sách, tạo khung pháp lý minh bạch, thông 

thoáng, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo 

điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, rào cản, tạo động 

Phòng 

PC  

- Các phòng tham 

mưu  

- Các Chi cục HH 

- Các Cảng vụ HH 

Hằng năm   
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lực khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia 

đầu tư phát triển đội tàu biển. 

 

II.  Về kết cấu hạ tầng hàng hải  

1. 

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; Xây dựng 

cảng biển gắn liền với việc hình thành phát triển 

đồng bộ các trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ 

hậu cần sau cảng và hoàn thiện các phương án kết 

nối vận tải phù hợp từ cảng biển đến các trung tâm 

tiêu thụ, sản xuất hàng hóa. 

Phòng 

 KHĐT  

- Các phòng tham 

mưu 

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH  

 

2021-2025 

 

2. 

Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng 

biển bao gồm hình thức xã hội hóa góp phần thúc 

đẩy phát triển vận tải biển, dịch vụ hàng hải. 

Phòng 

KHĐT 

- Các phòng: 

KCHTHH, 

VTDVHH 

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

2021-2025  

III.  Về vận tải biển  

1. 

Xây dựng các giải pháp, chính sách phát triển vận 

tải  để phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng 

và Nhà nước trong phát triển GTVT và phù hợp với 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam theo Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết 

số 26/NQ-CP 

Phòng VTDVHH 

 

 

- Các phòng tham 

mưu 

  

2021-2025 

 

2. 
Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về 

giá tại cảng biển để nâng cao hiệu quả đầu tư cảng 
Phòng VTDVHH 

- Các phòng tham 

mưu 
2021-2025  
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biển, tăng tính hấp dẫn đối với các hãng tàu; tăng 

cường vận tải đa phương thức với cảng biển, cảng 

cạn là đầu mối kết nối, nâng tỉ lệ hàng hóa được vận 

chuyển bằng container, nâng tỷ lệ vận chuyển hàng 

hóa theo khối kích thước tiêu chuẩn, thu hút hàng 

container trung chuyển quốc tế. 

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

 

3. 

Nghiên cứu các giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp vận tải biển tháo gỡ những khó khăn 

về tài chính, duy trì khả năng hoạt động hiệu quả và 

an toàn của đội tàu. 

Phòng VTDVHH 

Các phòng: PC, 

KHĐT, 

ATANHH, 

ĐKTBTV 

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

Hằng năm  

 

4. 

Xây dựng Đề án phát triển đội tàu vận tải biển quốc 

tế của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực vận 

chuyển  hàng hóa. 

Phòng VTDVHH 

- Các phòng tham 

mưu 

-  Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

2022  

5 

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về 

phí tại cảng biển để nâng cao hiệu quả đầu tư cảng 

biển, tăng tính hấp dẫn đối với các hãng tàu. 

Phòng TC 

- Các phòng tham 

mưu 

 - Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

2021-2025 

 

III. Nâng cao chất lượng dịch vụ hàng hải và dịch vụ logisstics  

1. 

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển để khuyến 

khích đầu tư và quản lý có hiệu quả cảng cạn, ICD, 

Depot để hỗ trợ phát triển dịch vụ logistic 

Phòng KHĐT  

- Các phòng tham 

mưu  

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

2022 - 2025  
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2. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng phát triển hệ thống giao dịch điện tử, chia sẻ 

dữ liệu hàng hải thuận lợi cho lưu thông hàng hóa; 

thực hiện chuyển đổi số trong dịch vụ hàng hải, 

nghiên cứu xây dựng khung pháp lý, cơ chế chính 

sách huy động các nguồn lực trong xã hội để xây 

dựng cơ sở dữ liệu hàng hải dùng chung, chuyển đổi 

số trong hoạt động dịch vụ hàng hải. Cải cách hành 

chính và minh bạch trong các dịch vụ công. 

Phòng KHCNMT  

- Các phòng tham 

mưu  

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

 

2022 - 2025  

IV.  Phát triển nguồn nhân lực hàng hải   

1 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực 

hàng hải chất lượng cao, có trình độ chuyên môn sâu 

cho các bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản lý vận tải 

Phòng: TCCB 

- Các trường ĐH, 

cao đẳng 

- Các phòng:  

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

Hằng năm 

 

2 

Nghiên cứu mô hình tổ chức bộ phận quản lý vận 

tải tại các đơn vị trực thuộc Cục HHVN để thực hiện 

đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về vận tải được 

giao 

Phòng: TCCB 

- Các phòng: 

VTDVHH, PC 

- Các Chi cục HH 

- Các CVHH 

Hằng năm 
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