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Quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch  

bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  23  /2018/QĐ-UBND 

ngày  09  tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa các cơ 

quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 

doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế và các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức đón, 

phục vụ khách du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế. 

2. Các hoạt động, hành vi khác không được đề cập trong Quy định này 

được điều chỉnh theo các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 

và các đơn vị có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu 

biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế. 

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức đón, phục vụ khách du lịch bằng 

tàu biển quốc tế gồm: các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế 

(gọi tắt là doanh nghiệp lữ hành quốc tế), các đại lý hàng hải đại diện chủ tàu (gọi 

tắt là đại lý hàng hải) và các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc địa phận tỉnh 

Thừa Thiên Huế, các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động, cung cấp dịch vụ liên 

quan đến tổ chức đón, phục vụ khách du lịch đến bằng tàu biển quốc tế. 

Điều 3. Trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển Thừa Thiên Huế có trách 

nhiệm phối hợp chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh 

doanh du lịch đường biển của doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đại lý hàng hải đảm 

bảo cho tàu, thuyền viên, hành khách đến và rời cảng theo đúng lịch trình. 

2. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế có trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đảm bảo tình hình an ninh trật 

tự, an toàn cho khách du lịch quốc tế trong thời gian khách du lịch đi tham quan. 
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3. Các đại lý hàng hải phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định liên quan 

của Nhà nước về quản lý trên lĩnh vực du lịch, về đại lý hàng hải và các nội 

dung liên quan trong Quy định này. 

4. Các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế 

phải đảm bảo về cầu bến tiếp nhận tàu khách, kế hoạch, phương án bảo vệ, đưa 

người và tài sản, phương tiện vận chuyển đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ 

trên tàu hoặc khu vực cầu cảng. 

5. Hàng năm, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế gửi kế hoạch, lịch tàu dự 

kiến đến cảng biển Thừa Thiên Huế cho năm sau đến Sở Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện có cảng biển tàu dự 

kiến đến. Các đại lý hàng hải phải gửi lịch tàu dự kiến đến Cảng vụ Hàng hải 

Thừa Thiên Huế, Biên phòng cửa khẩu cảng, doanh nghiệp khai thác cảng, 

Kiểm dịch và Hải quan chậm nhất trước ngày 15 tháng 10 hàng năm và cập nhập 

ngay cho các bên liên quan nếu có thay đổi để điều chỉnh. 

 

Chương II 

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Trách nhiệm của các Đại lý hàng hải  

1. Trước và khi tàu đến cảng     

a) Căn cứ lịch tàu đến các cảng hàng năm để thông báo cho các cơ quan quản 

lý nhà nước có liên quan và doanh nghiệp khai thác cảng những thông tin cần thiết 

(tên và quốc tịch tàu, tên và địa chỉ chủ tàu, trọng tải tàu, dung tích tàu, mớn nước, 

chiều cao, chiều dài, chiều rộng của tàu, dự kiến thời gian đến cảng và rời cảng, số 

lượng và quốc tịch khách du lịch, số lượng và quốc tịch thuyền viên). 

b) Làm thủ tục đề nghị Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép vận 

tải biển nội địa cho tàu trong trường hợp tàu khách du lịch vận chuyển hành khách, 

hành lý từ tàu khách vào đất liền và ngược lại bằng phương tiện trung chuyển của 

tàu khách đó. 

c) Chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng, Đại lý hàng hải gửi Bản 

khai an ninh tàu biển (theo mẫu số 41 của Phụ lục mẫu các văn bản sử dụng trong 

hoạt động hàng hải tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 

động hàng hải) và chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng Đại lý hàng hải 

gửi Thông báo tàu đến cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế. 



3 

 

 

 

d) Trường hợp tàu đến vị trí dự kiến đến cảng sớm hoặc muộn hơn 02 giờ so 

với thời gian trong Thông báo tàu đến cảng biển, phải thực hiện xác báo tàu đến 

cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế. 

đ) Trường hợp tàu biển có người ốm, người chết, người cứu vớt được trên 

biển hoặc có người trốn trên tàu, phải thực hiện xác báo cho Cảng vụ Hàng hải 

Thừa Thiên Huế biết chính xác thời gian tàu đến vị trí dự kiến, các thông tin về tên, 

tuổi, quốc tịch, tình trạng bệnh tật, lý do tử vong và các yêu cầu liên quan khác. 

e) Chậm nhất 02 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể 

từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng phải nộp, xuất 

trình các giấy tờ y tế liên quan cho Kiểm dịch Y tế Biên giới theo quy định. 

g) Giải quyết thủ tục đến và rời cảng cho tàu, thuyền viên và hành khách. 

h) Giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh liên quan đến tàu, thuyền viên và 

hành khách trước khi tàu đến cảng, trong thời gian tàu neo đậu tại cảng và sau khi 

tàu rời cảng. 

2. Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng 

a) Phải bố trí ít nhất một nhân viên để thực hiện các công việc có liên quan 

(hoặc các công việc phát sinh) giữa tàu và thuyền viên với các cơ quan quản lý 

nhà nước tại cảng biển khu vực Thừa Thiên Huế. 

b) Thông báo sự thay đổi vị trí neo đậu do nguyên nhân thời tiết hoặc xảy 

ra cháy, nổ tại khu vực tàu neo đậu. 

c) Thông báo tình hình khắc phục sự cố, tai nạn hàng hải của tàu cho các cơ 

quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có). 

d) Thông báo các yêu cầu mới phát sinh đối với tàu và thuyền viên trong 

thời gian lưu lại cảng. 

đ) Làm các thủ tục cho phép tàu tiếp nhận hàng hóa và tiến hành hoạt động 

sửa chữa, rửa tàu, hạ xuồng… tại cảng biển khu vực Thừa Thiên Huế (nếu có). 

e) Đại diện cho chủ tàu làm thủ tục hải quan, nộp thuế, giao nhận hàng hoá 

xuất, nhập khẩu có số lượng lớn và hàng quà biếu (nếu có). 

3. Trước khi tàu rời cảng 

a) Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cảng 

Thừa Thiên Huế các vấn đề liên quan đến xử lý thuyền viên như: thuyền viên 

không về tàu đúng thời gian, thuyền viên bị tai nạn không thể xuất cảnh (chuyển 

cảng đi) theo tàu, thuyền viên vi phạm pháp luật Việt Nam…  
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b) Liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực 

cảng Thừa Thiên Huế để tiến hành làm thủ tục xuất cảnh (chuyển cảng đi) cho 

tàu và thuyền viên theo quy định. 

c) Thực hiện thông báo tàu rời, nộp, xuất trình các giấy tờ, tài liệu liên quan 

cho các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng biển để hoàn thành thủ tục rời cảng 

cho tàu theo quy định. 

Điều 5. Trách nhiệm của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế 

1. Trước khi tàu đến cảng   

a) Liên hệ với cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an  

Làm thủ tục xét duyệt nhân sự cho hành khách nhập cảnh theo quy định. 

b) Liên hệ với Biên phòng cửa khẩu cảng 

- Cung cấp các thông tin liên quan đến hành khách, chậm nhất là 08 giờ 

trước khi tàu cập cảng, bao gồm: 

+ Toàn bộ danh sách hành khách trong chuyến tàu đến cảng. 

+ Danh sách hành khách đã được xét duyệt nhân sự cho phép nhập, xuất 

cảnh Việt Nam. 

+ Các chương trình du lịch cụ thể của từng nhóm khách. 

- Làm văn bản xin cấp các loại giấy phép kèm theo danh sách cán bộ lãnh 

đạo, điều hành, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ trong trường hợp lên tàu. 

c) Liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thừa Thiên Huế 

Cung cấp những nhu cầu của hành khách về hàng hoá xuất, nhập khẩu (nếu 

có). Nhận những thông tin có liên quan để cung cấp cho hành khách, bao gồm 

những mặt hàng Nhà nước Việt Nam cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu; 

phương thức kê khai hành lý cá nhân hoặc hàng hoá lúc nhập cảnh và xuất cảnh. 

d) Liên hệ với doanh nghiệp kinh doanh cảng biển Thừa Thiên Huế. 

Cung cấp danh sách cán bộ lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn viên, phục vụ 

viên, lái xe, phương tiện vận chuyển khách du lịch và khách mời tham quan 

hoặc các đoàn công tác khác (nếu có) ra, vào cảng. 

2. Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng và trong quá trình thực hiện chương 

trình du lịch tàu biển  

a) Phải bố trí ít nhất một nhân viên để thực hiện các công việc có liên quan 

(hoặc các công việc phát sinh) giữa doanh nghiệp và hành khách với các cơ quan 

quản lý nhà nước tại khu vực cảng biển. 
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b) Liên hệ với Doanh nghiệp quản lý, kinh doanh và khai thác cảng để làm 

các thủ tục tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao phục vụ hành khách, 

các chương trình đón và tiễn khách tại khu vực cảng biển (nếu có). 

c) Quản lý và chịu trách nhiệm trước các cơ quan An ninh, Biên phòng về 

mọi hoạt động của hành khách theo chương trình du lịch. 

d) Doanh nghiệp du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch phải 

tuân theo quy định liên quan gồm: 

- Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách 

du lịch; 

- Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình 

du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình 

du lịch; 

- Sử dụng hướng dẫn viên phải đảm bảo các điều kiện quy định cho hướng 

dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; các trường 

hợp khác (sử dụng tình nguyện viên, hướng dẫn tạm thời…) phải có ý kiến bằng 

văn bản của Sở Du lịch;  

- Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy 

định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong 

tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch 

trong thời gian tham gia chương trình du lịch; nếu phát hiện những quy định trái 

pháp luật hoặc bản thân doanh nghiệp và hành khách bị gây phiền hà, doanh 

nghiệp có trách nhiệm thông báo về Sở Du lịch để có biện pháp xử lý, ngăn chặn 

kịp thời; 

- Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách 

du lịch; 

- Chậm nhất 05 ngày trước khi tàu biển dự kiến cập cảng biển Thừa Thiên 

Huế, doanh nghiệp du lịch phải thông báo bằng văn bản các chương trình du lịch 

cho Sở Du lịch và các cơ quan chức năng có liên quan; 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến tính mạng hoặc tài sản của 

hành khách, doanh nghiệp phải khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục 

hậu quả đồng thời báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng để giải quyết theo 

đúng luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế; 

- Trường hợp cần thiết, khi có yêu cầu của Sở Du lịch, cơ quan An ninh, 

Biên phòng cửa khẩu cảng thì doanh nghiệp lữ hành quốc tế có trách nhiệm phối 
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hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan trên thực hiện nhiệm vụ phục vụ 

cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia; 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan An ninh, Biên phòng cửa khẩu cảng và các 

cơ quan chức năng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các 

điểm du lịch, giải quyết những tổn thất hoặc xử lý những sai phạm của hành 

khách trong thời gian đi theo chương trình du lịch; 

- Đối với một số khách du lịch không đi theo tour (khách lẻ): doanh nghiệp 

du lịch được quyền khai thác khách tàu biển có trách nhiệm về việc tổ chức các 

phương tiện vận chuyển phù hợp và cần thiết để phục vụ nhu cầu đi lại, tham 

quan, nghỉ ngơi tại địa phương nơi tàu cập cảng; đảm bảo an toàn du khách 

trong quá trình tham quan du lịch tại địa phương, chịu sự kiểm tra, giám sát của 

các cơ quan chức năng đồng thời chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết các vấn đề 

liên quan đến hành khách, thuyền viên về trễ, tai nạn, rủi ro khác. 

Doanh nghiệp du lịch được quyền khai thác khách tàu biển có thể ủy quyền 

cho các doanh nghiệp du lịch khác có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế 

được thực hiện khai thác khách lẻ này theo quy định và chịu trách nhiệm giám 

sát hoạt động doanh nghiệp du lịch được ủy quyền trong quá trình thực hiện 

chương trình du lịch đó. 

Doanh nghiệp khai thác khách lẻ này chậm nhất 12 giờ trước khi tàu đến 

cảng phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng chương trình du lịch của khách 

theo quy định. 

3. Trước khi tàu rời cảng 

a) Khởi kiện trước tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

theo quy định khi quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 

quốc tế bị phía tàu khách vi phạm. 

b) Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp 

khai thác cảng tại khu vực cảng Thừa Thiên Huế các vấn đề liên quan đến xử lý 

hành khách như: hành khách, thuyền viên không về tàu đúng thời gian, hành 

khách, thuyền viên bị tai nạn không thể xuất cảnh (chuyển cảng đi) theo tàu, … 

c) Khách đi và về tàu: phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng xử lý, giải 

quyết các vấn đề liên quan đến hành khách, thuyền viên về trễ, tai nạn, rủi ro khác. 

d) Thanh toán các khoản lệ phí cho các cơ quan chức năng. 

đ) Nếu hành khách mua các loại hàng hoá thuộc danh mục cần thẩm định 

và kiểm tra trước khi cho xuất khẩu, doanh nghiệp lữ hành quốc tế làm việc với 

các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cùng phối hợp với Chi cục Hải quan 

cửa khẩu cảng Thừa Thiên Huế xem xét giải quyết. 
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e) Chậm nhất sau 05 ngày sau khi tàu biển du lịch quốc tế rời cảng, doanh 

nghiệp du lịch có trách nhiệm lập báo cáo gửi về Sở Du lịch theo quy định, với 

nội dung  sau: Báo cáo tình hình thực hiện chung, công tác đón tiếp, số lượng 

khách du lịch tàu biển đi tham quan các chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ 

chức thực hiện, số lượng khách lên bờ tham quan không theo chương trình 

(khách lẻ). 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

tại cảng biển khu vực Thừa Thiên Huế 

1. Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế 

a) Trước và khi tàu đến cảng 

- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với tàu thuyền, giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn của thuyền viên, các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh hàng 

hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và là cơ quan quyết định cuối cùng cho tàu 

đến, rời cảng; chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

tại cảng biển giải quyết thủ tục cho tàu đến, rời cảng. 

- Thông báo cho đại lý hàng hải biết vị trí tàu neo đậu và địa điểm làm thủ 

tục nhập cảnh (chuyển cảng đến) cho thuyền viên, hành khách và hàng hóa (nếu 

có); kế hoạch tàu cập cầu cảng. Cung cấp các quy định, nội quy của Cảng biển 

có liên quan về đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh đối với tàu khách du lịch quốc 

tế đến các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Sau khi nhận được thông báo tàu đến cảng từ đại lý hàng hải, Cảng vụ 

hàng hải Thừa Thiên Huế phải thông báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà 

nước tại cảng biển khu vực Thừa Thiên Huế biết để làm thủ tục nhập cảnh (chuyển 

cảng đến) cho tàu theo quy định. 

- Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành trong việc tuần tra, kiểm soát bảo 

đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng hải khu vực cảng. 

b) Trong thời gian neo đậu tại cảng 

- Thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan 

về việc điều động tàu để bảo đảm điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và 

bảo vệ môi trường khi xảy ra các tình huống bất lợi tại khu vực tàu neo đậu. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát đối với 

hoạt động quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển (nếu có). 

c) Trước khi tàu rời cảng 

Thông báo cho đại lý hàng hải biết địa điểm làm thủ tục xuất cảnh (chuyển 

cảng đi) cho tàu, thuyền viên, hành khách và hàng hóa (nếu có). 
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2. Biên phòng cửa khẩu cảng 

a) Trước và khi tàu đến cảng 

- Tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ xuất, nhập cảnh đối với thuyền viên, 

hành khách, người đi theo tàu, người trốn trên tàu và người lên, xuống tàu. 

- Cấp các loại giấy phép theo quy định cho đại lý hàng hải và doanh nghiệp 

lữ hành quốc tế. 

- Giải quyết cho hành khách, thuyền viên đi bờ. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định. 

b) Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng 

- Chủ trì và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực 

cửa khẩu cảng. 

- Tổ chức kiểm tra người, phương tiện ra vào khu vực cảng theo quy định. 

- Tổ chức giám sát tàu, thuyền viên, khách du lịch không đi theo tour 

(khách lẻ) theo quy định. 

- Xử lý các vụ việc xảy ra liên quan đến tàu, thuyền viên, hành khách. 

c) Trước khi tàu rời cảng 

- Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến tàu, thuyền viên, hành khách từ đại lý hàng 

hải và doanh nghiệp lữ hành quốc tế. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại khu vực tàu neo đậu theo quy định. 

- Xử lý vi phạm đối với tàu, thuyền viên, hành khách có hành vi vi phạm 

pháp luật Việt Nam (nếu có). 

- Phối hợp với Đại lý hàng hải, doanh nghiệp lữ hành quốc tế xử lý, giải quyết 

các vấn đề liên quan đến hành khách, thuyền viên về trễ, tai nạn, rủi ro khác. 

- Làm thủ tục xuất cảnh (chuyển cảng đi) cho tàu, thuyền viên, hành khách 

theo quy định. 

3. Các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển trực thuộc Cục Hải quan Thừa 

Thiên Huế 

a) Trước và khi tàu đến cảng 

- Thông báo cho đại lý hàng hải và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các 

thông tin cần cung cấp cho thuyền viên, hành khách bao gồm những mặt hàng 

Nhà nước Việt Nam cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hạn chế xuất khẩu, hạn chế 

nhập khẩu, xuất nhập khẩu có điều kiện; tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, phương 

thức kê khai hành lý cá nhân hoặc hàng hoá lúc nhập cảnh và xuất cảnh. 
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- Chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị giám sát Hải quan theo quy định. 

b) Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng 

- Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với hàng hóa, hành lý, nguyên, 

nhiên vật liệu trên tàu theo quy định. 

- Hướng dẫn cho đại lý hàng hải, doanh nghiệp lữ hành quốc tế kê khai hải 

quan và làm thủ tục nhập, xuất khẩu hàng hóa (nếu có). 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận 

tải xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua 

cảng biển, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế (nếu có) đối với hàng hóa xuất, 

nhập khẩu. 

c) Trước khi tàu rời cảng 

- Trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kết quả xử lý vi 

phạm về hàng hóa xuất, nhập khẩu của thuyền viên, hành khách (nếu có) theo 

đúng trình tự và quy định của pháp luật.  

- Thực hiện các thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh; hành lý, phương tiện vận 

tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định. 

4. Trách nhiệm của Kiểm dịch Y tế Biên giới 

a) Trước và khi tàu đến cảng 

Thông báo cho đại lý hàng hải và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các 

thông tin liên quan đến vấn đề y tế cần chú ý trước khi tàu đến cảng. Chuẩn bị 

trang thiết bị máy móc cần thiết theo quy định của ngành để làm thủ tục kiểm 

dịch cho tàu, thuyền viên và hành khách. 

b) Trong thời gian tàu neo đậu tại cảng 

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về y tế theo quy định. 

c) Trước khi tàu rời cảng 

Tiến hành làm thủ tục kiểm dịch y tế cho tàu, thuyền viên và hành khách 

xuất cảnh (chuyển cảng đi) theo quy định. 

Điều 7. Trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh cảng thuộc địa 

phận tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Chủ động chuẩn bị về an toàn, vệ sinh, môi trường cầu bến cảng; địa 

điểm làm việc phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản 

lý nhà nước tại cảng biển không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh 

bình thường của doanh nghiệp cảng biển. 
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2. Phát và kiểm soát thẻ ra, vào cảng của cán bộ công chức, viên chức các 

cơ quan quản lý Nhà nước, cán bộ điều hành, hướng dẫn viên, phục vụ viên, lái 

xe, phương tiện vận chuyển khách du lịch và khách mời tham quan hoặc các 

đoàn công tác khác trong thời gian có tàu du lịch đến cảng. 

3. Phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo 

vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. Có quyền từ chối các cá nhân và phương 

tiện không đăng ký ra vào cảng khi đến đón khách du lịch quốc tế bằng tàu biển 

hoặc người không có phận sự vào khu vực Cảng. 

4. Trường hợp hành khách, thuyền viên đi bờ riêng lẻ (không đi theo đoàn), 

bộ phận an ninh cảng phải giám sát thông qua thẻ đi bờ do Biên phòng cấp 

(không cần phải kiểm soát thẻ của doanh nghiệp cảng). 

5. Thông báo cho đại lý hàng hải, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế các 

quy định cụ thể của bến và cầu tàu tiếp nhận tàu khách du lịch. 

6. Bố trí lực lượng an ninh Cảng để kiểm tra, điều phối phương tiện và 

khách ra vào nhằm đảm bảo trật tự, nhanh chóng, lịch sự, an toàn phòng chống 

cháy nổ, an toàn cho tàu, du khách và thủy thủ. Thực hiện các biện pháp an ninh 

theo kế hoạch an ninh cảng biển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, người, phương tiện ra vào 

Cảng khi có Giấy phép do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp. 

8. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch tổ chức nghi thức đón, tiễn 

khách du lịch tàu biển nhanh chóng, an toàn, văn minh và lịch sự (nếu có). 

9. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, tổ chức vệ sinh cầu bến, khu 

vực đậu xe để đón trả khách. 

10. Phối hợp với Chi cục quản lý thị trường – Sở Công thương về việc tổ 

chức bán hàng lưu niệm (các quầy giới thiệu và bán hàng) tại Cảng cho khách 

du lịch, thuyền viên; đảm bảo văn minh, lịch sự, mỹ quan, vệ sinh môi trường và 

an ninh, trật tự; cung cấp danh sách người bán hàng và danh mục hàng hóa cho 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

11. Hỗ trợ Trung tâm xúc tiến du lịch Thừa Thiên Huế bố trí quầy thông tin 

du lịch để phục vụ khách du lịch trong khu vực cảng. 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải 

1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp du lịch, các phương tiện vận chuyển phục vụ du 

khách lưu thông thuận tiện trong quá trình tham quan theo các chương trình du 
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lịch; kịp thời tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo 

quy định của pháp luật. 

2. Chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng thanh tra Sở Du 

lịch kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách ở bên ngoài khu vực cửa khẩu 

các cảng Thừa Thiên Huế. Đảm bảo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông của các 

phương tiện vận chuyển đưa, đón khách du lịch không đi theo chương trình tổ 

chức tham quan của các doanh nghiệp du lịch đón khách tàu biển. 

Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa 

phương phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên 

Huế, lực lượng an ninh doanh nghiệp cảng tổ chức tuần tra, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn 

xã hội, bảo vệ an toàn cảng biển trước, trong và sau khi tàu khách quốc tế đến, 

rời cảng. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp du lịch, các phương tiện vận chuyển phục vụ du 

khách lưu thông thuận tiện trong quá trình tham quan theo các chương trình du 

lịch; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các 

xe tự tổ chức khai thác khách lẻ trái phép trong và ngoài các cảng biển theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn và kiểm 

tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đảm bảo vệ sinh 

môi trường tại khu vực cảng và các điểm tham quan du lịch (kể cả đối với các 

chất thải của tàu biển du lịch được mang lên bờ để xử lý). 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội 

Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên quan 

kiểm tra, giải quyết, ngăn chặn không để tệ nạn ăn xin, đeo bám…diễn ra tại các 

tuyến, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y 

tế đối với hành khách, các thành viên trên tàu, hành lý, hàng hóa và các phương 

tiện (nếu có) theo quy định. 
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2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra, xử 

lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm du lịch có tổ chức phục vụ 

dịch vụ ăn uống, giải khát cho khách du lịch và thành viên trên tàu. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng trực 

thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường có điểm tham quan đưa khách đến, có 

kế hoạch: 

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; 

giải quyết triệt để tình trạng bán hàng rong, ăn xin, cò mồi đeo bám, chèo kéo 

khách tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn. 

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp duy tu, nâng cấp, mở rộng các tuyến 

đường dẫn đến các điểm tham quan, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch 

thực hiện tốt các chương trình tham quan. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

1. Phối hợp với các đơn vị Công an trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an 

ninh, trật tự, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm 

an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, bảo 

vệ môi trường trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo 

dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình 

dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước đảm bảo thông 

tuyến thuận tiện, an toàn giao thông, và thực hiện công tác dọn vệ sinh sạch sẽ, 

đẹp dọc tuyến đường trong khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. 

3. Phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị kinh doanh cảng biển 

kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi đặt đáy lưới trái phép trong luồng tàu, 

khu nước trước bến nhằm đảm bảo an toàn cho tàu trước và sau khi rời cảng. 

Điều 15. Trách nhiệm của các tổ chức, các nhân kinh doanh, quản lý 

các điểm tham quan 

1. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị tốt các dịch vụ, 

điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Tăng cường lực lượng bảo vệ tại chỗ và phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chức năng để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn. 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Du lịch 

Là cơ quan đầu mối liên kết giữa các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp 

du lịch trong việc phối hợp tổ chức đón tàu biển du lịch quốc tế tại các cảng; 
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theo dõi, giám sát tình hình phối hợp tổ chức đón khách du lịch bằng tàu biển; 

phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để giải quyết, xử lý các sự cố 

xảy ra trong suốt thời gian tàu đến và rời khỏi cảng; báo cáo UBND tỉnh xem 

xét giải quyết các vụ việc ngoài chức năng và vượt thẩm quyền của các cơ quan, 

tổ chức và doanh nghiệp. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành của các cơ quan, tổ chức 

1. Các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động du lịch và các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du lịch tàu 

biển quốc tế có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc Quy định này. 

2. Ngoài việc chấp hành các quy định tại Quy định này, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan phải chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

gây phiền hà hoặc làm ảnh hưởng đến việc phối hợp hoạt động giữa doanh 

nghiệp du lịch và các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cảng biển 

đón khách du lịch tàu biển quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hoặc gây 

tổn thất cho doanh nghiệp và uy tín của địa phương. Nghiêm cấm việc lợi dụng 

danh nghĩa các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ để kinh doanh trái phép, gây mất 

tật tự tại Cảng và các điểm du lịch. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 18. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách 

du lịch tàu biển quốc tế phải chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ 

quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan có thẩm quyền liên quan. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

và các cơ quan có thẩm quyền khác đối với hoạt động kinh doanh đón, phục vụ 

khách du lịch tàu biển quốc tế được thực hiện theo các quy định của pháp luật. 

3. Người có thẩm quyền, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi 

phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm thì căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý 

theo quy định của pháp luật.  

Điều 19. Chế độ thông tin, báo cáo 

Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Tổ chức họp định kỳ 6 

tháng và hàng năm để rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp đón khách du lịch 



14 

 

 

 

bằng tàu biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện. 

Điều 20. Kinh phí hoạt động phối hợp 

1. Kinh phí đảm bảo cho công tác phối hợp do các cơ quan, đơn vị tự đảm bảo 

theo quy định hiện hành; trong trường hợp cụ thể các bên có thể hỗ trợ cho nhau 

trong khả năng cho phép của mỗi bên. 

2. Hằng năm, Sở Du lịch dự trù kinh phí tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra liên 

ngành gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 21. Khen thưởng, kỷ luật 

Tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện hoặc chậm trễ, bỏ sót trong việc tổ 

chức thực hiện Quy định này sẽ được xem xét khen thưởng, kỷ luật theo quy định.  

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Quy định 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các sở, ban, 

ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh 

đón, phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế kịp thời phản ánh về Sở Du lịch để 

tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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