
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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Số:            /TB-CHHVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2021 

THÔNG BÁO 

Văn bản Quy phạm pháp luật  

 

 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành một số các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển và dịch 

vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, cụ thể: 

1. Thông tư số 22/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2021 Quy 

định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội 

địa kết hợp thu hồi sản phẩm (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01 tháng 12 năm 2021). 

2. Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 

9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo 

vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí, 

kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

bảo đảm an toàn hàng hải (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 02 năm 2022). 

 Nội dung các Thông tư nêu trên được đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ http://www.vinamarine.gov.vn - tại 

mục Văn bản quy phạm pháp luật. 

  Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, triển 

khai thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để b/c); 

- Trưởng phòng (để b/c); 

- Các Tcty BĐATHH; 

- Các Tổ chức giúp việc Cục trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Cục (tổ chức thông báo 

đến các cơ quan, doanh nghiệp liên quan tại 

khu vực); 

- Văn phòng Cục (để đăng Website); 

- Lưu VT, KCHTHH (2b). 

TL. CỤC TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG KCHTHH 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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