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SỐ: 4 ^ /2 0 19/TT-BGTVT

TH Ô N G T ư
Quy định tiêu chí, kiếm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng
dịch vụ sự nghiệp công bào đàm an toàn hàng hải

Cán cứ Bộ luật Hàng hải \riệt Nam năm 2015;
Căn cứ N ghị định sổ 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức cùa
Bộ Giao ĩhông vận tải;
Càn cứ N ghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 thảng 5 năm 2017 của
Chính phù quy định chi tiểt một so điều cùa Bộ luật tìàtĩg hài Việt Nam về
q uản lý hoạt đ ộ n g h à n g hải:

Càn cứ N ghị định sổ 43/2018/NĐ-CP ngày 12 thảng 3 năm 2018 của
Chính phù quy định việc quân ìý, sử dụng và khai thác tài sản két cảu hạ ỉâng
hàng hài;
Căn cứ N ghị định sỏ 32/20Ỉ9/NĐ-CP ngày /0 thảng 4 năm 2019 cua
Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cap sàn
phẳm, dịch vụ cóng sử dụng ngán sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi
thường xuyên;
Theo đề nghị cùa Vụ ỉrưởng Vụ Kết cấu hạ tằng giao thông và Cục
trướĩĩg Cục H àng hài Việt Nam;
Bộ trường Bộ Giao thông vận tài ban hành Thõng tư quy định riêu chỉ.
kiếm tra, giảm sát, đảnh giả, nghiệm thu chai lượng dịch vụ sự nghiệp công báo
đảm an ĩoàn hcing hái.
Cliưong I
Q UY Đ ỊN H CHUNG
Đ iều 1. P h ạ m vi đ iề u c h ỉ n h

Thông tư này quy định về tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá. nghiệm thu
chất lượna dịch vụ sự nghiệp cône bảo đảm an toàn hàng hải sau đây:
1. Q uản lý vận hành, bảo tri hệ thống đèn biền, đăng tiêu độc ỉặp.
2. Q uản lý vận hành, bảo tri hệ thống luồng hàng hải cóng cộng (bao gôm
cả hệ thống đ ê chán sóng, đẻ chấn cát. kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ thuộc kết
cấu hạ tằng hàng hải cóng cộng).
3. K hảo sát phục vụ cône bố thông báo hàng hái dổi với luồng hàng hải
công cộng (bao gồm cà vùng đón trả hoa tiêu).
^
4. Đột xuất bảo đàm an toàn hàng hải.

^
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Điều 2. Đối tư ọn g áp dụng
Thông tư này áp dụng đoi với các tô chửc. cá nhàn có liên quan đen cônẹ
tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp cône
bảo đảm an toàn hàng hải.
Điều 3. G iả i th ích từ n g ữ
Trong T hông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiếu nh ư sau:
1. Báo hiệu hàng hải là thiết bị hoặc công trinh được thiết lặp dể chi dần
cho nuười đi biền định hướng vả xác định vị trí của tàu thuyền.
2. Tầm hiệu lực cùa bảo hiệu hàng hài là khoan 2 . cách lớn n hất tính từ
người quan s á t đến báo hiệu mà người quan sát nhận biêt được báo hiệu đó
dể định hưcýng hoặc xác định vị tri cù a mình.
3. Tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất
mà người quan sát có thế nhận biết được báo hiệu vào ban ngày; được xác định
với tầm nhìn xa khí tượng bàng 10 hải lý.
4. Tầm hiệu lực ánh sáng cùa báo hiệu hàng hài là khoảng cách lớn nhắt
mả người quan sảt có thể nhặn biết được tín hiệu ánh sảng của báo hiệu.
5. Tầm hiệu lực danh định của báo hiệu hàng hải là tâm hiệu lực ánh sáng
của báo hiệu tro n g điều kiện khí quyển cỏ tầm nhìn xa khí tượng là 10 hải lý
(tương ứng với hệ số truyền quang của khi quyển T = 0?74) với ngưỡng cảm ứne
độ sáng cúa m ắt người quan sát quy ước bâng 0,2 m icro-lux.
6. Tầm hiệu lực cùa bảo hiệu vô tuyến (Racons, Aïs...) Ià khoảng cách tôi
da mà tín hiệu của báo hiệu vô tuyến có thế phát hiện hoặc sứ dụng được bằng
thiết bị thu nhận tín hiệu.
7. Ảnh sảng chớp nhỏm là ánh sán í chớp dược phát theo nhóm với chu kỳ
xác định.
8. Bảo hiệu hcmg hái ẢIS là bảo hiệu vô tuyên điện truyên phát thông tin an
toàn hảng hải tới các trạm AĨS được lắp đặt trèn tàu, hoạt động trên các dải tằn
số VHF h à n s hải.
9. Tiêu radar (Racon) là báo hiệu hàng hải dể thu, phát tín hiệu vô tuyến
điện trên các dải tần số của radar hàng hải.
10. Chi số khả dim í; của bảo hiệu hàng hái được xác định bane tỷ lệ phan
trăm về thời £Ìan m à báo hiệu hảne hải hoạt động đúng tất cà các chức năng đã
được côna bố trong chu kỳ đánh giá.
Chưong II
Q U Y Đ ỊN H T IÊ U CHÍ, KIẾM T R A , G IÁM SÁT, Đ Á N H GIÁ,

NGHIỆM THU CHÁT LƯỢNG DỊCH v ụ s ụ NGHIỆP CÔNG BẢO ĐÀM
ÂN TO ÀN HÀNG HẢI
Điều 4. Tiêu chí chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đám an toàn
liàng hải
1. Dịch v ụ quản lý vận hành, bảo trì hệ thống dèn biển, đăng tiêu độc lập
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Tiêu chí ch ất lượng dịch vụ quản lý vận hãnh, bao trì hệ thống đèn biển,
đăns tiêu độc lập aồm : chức năng của báo hiệu; tỉnh sẵn sàng hoạt động của
thiết bị báo hiệu; nhân sự bố trí tại các trạm đèn biên; công tảc bào trì, sửa chừa
cơ khí, công trình; công tác quản lý; chi số khả dụng của đòn biển, đăng tiêu độc
lập.
Nội dung chi tiế t tiêu chí chất lượng dịch vụ quản lý vận hành, bảo ư l hệ
thống đèn biển, đăng tiêu độc lập được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm
theo Thông tư nảy.
2. Dịch vụ quản lý vận hành, bảo tri hệ thống luồng hàng hải công cộng
a) Dịch vụ quản lý vận hành, báo trì hệ thong luồng hàng hài công cộng
gồm: quản lý vận hành, bảo trì hệ thống báo hiệu dẫn luông và quản lý vận
hành, bảo trì hệ th ố n g đê chắn sỏng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ
thuộc kết cắu hạ tầng hàng hải cône cộng.
b) Tiêu chí ch ất lượng dịch vại quản !ý vặn hảnh. bảo trì hệ thòng báo hiệu
dẫn luồng hàng hải cồng cộng được xác định gom : chức nãng củ a báo hiệu; tính
sẵn sàng hoạt dộng của thiết bị báo hiệu; nguôn nhân lực tại trạm luỏng; cônạ
tác bào trì, sửa chữa cơ khí, cône trình; công tác quản lý tại trạm luồng; chi số
khả dụng cùa báo hiệu hàng hải trên luồng.
Nội dung chi tiết tiẻu chi chất lượng dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì hệ
thốne báo hiệu dẫn luồng hàng hải công cộng được quy định tại Phụ lục 2 ban
hành kèm theo T hông tư này.
c) Tiêu chí chất lượng dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì hệ thống đê chắn
sóng, đè chắn cát, kè hướng dòn 2 „ kè bảo vệ bờ thuộc k ết cấu hạ tang hàng hài
công cộng dư ợc xác định gồm : côns. tảc kiêm tra thường xuyên; công tác bảo tri.
Nội dung chi tiết tiêu chí chắt lượng dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì hệ
thống đẻ chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ thuộc k ết câu hạ
tầng hàng hải công CỘI1 £ tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo T hông tư này.
3. D ịch vụ khảo sát phục vụ cône bố thông bảo hàng hải dối với luồng hàng
hải công cộng (bao gồm cả vùng đón trả hoa tiêu)
Tiêu chí c h ất lượng dịch vụ khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải
đối với luồng hàng hài công cône (bao gôm cả vTing đón trả hoa tiêu) được xác
định gồm: th iết bị, phương tiện và hệ thống mốc khảo sát; tân suất khảo sát; hồ
sơ khảo sát.
Nội dung chi tiế t tiêu chí chất lượng dịch vự khảo sát phục vụ công bố
thôna báo hàng h ải đối vởi luồng hàng hài công cộ n a (bao gồm cả vùng đón trả
hoa tiêu) được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo T hông tư này.
4. Dịch vụ đ ộ t xuất bảo đảm an toàn hảng hải
Tiêu chí chất lượng dịch vụ đột xuất báo đam an toàn hàng hải là việc khãc
phục kịp thời, đàm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỳ thuật và được
xác nhận bởi cơ quan có thấm quyền.
Nội dung chi tiết tiêu chỉ chât lượng dịch vụ đột xuấi bảo đám an toàn hàng
hải được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo T hông tư này.
i
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Diều 6. Kiểni tra. giám sát chất lượng địch vụ s ự nghiệp công bảo đảm
an toàn hàng hãi
1. Việc kiềm tra, giám sát chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bào đàm an
toàn hành hải đư ợc thực hiện theo các tiêu chí chât lượng, phương pháp đánh giá
và yêu cầu đáp ứ ng theo quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư
này.
2. Định kỳ h àng quý hoặc đột xuất, Cục H àng hải V iệt N am tô chức kiểm
tra, giảm sát việc thực hiện chất lượng dịch vụ sự nghiệp cóng bảo đảm an toàn
hàng hải theo quy định tại T hông tư này.
Điều 7. Đ ánh giá, nghiệm thu chắt lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo
đám an toàn hàng hài
1.
Việc đánh e,ỉá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng
hải càn cứ trên các tiêu chí tại các Phụ lục ban hành kèm theo T hông tư này và
được đánh g iá theo m ức “Đ ạt” hoặc “K hông đạt*\ nếu m ột trong các tiêu chí tại
các mục “K h ô n g dạt" thỉ đánh giá tổng hợp cùa m ục dó là “K h ô n g đ ạt”, cụ thê
như sau:
a) Đ ánh giá dịch vụ quàn lý, vận hành đèn biến, đảng tiêu độc lập:
C ác tiêu chí từ mục (1) đến m ục (5) Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư
nàv nếu “K h ô n g đ ạt” yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm
an toàn hàng hài phái khăc phục ngay (trong vòng 15 ngày kẻ từ ngày nhận được
thông báo b ằng vãn bàn của Cục Hàng hải Việt N am ) và tiên hành đánh giá lại
tiêu chí “K h ô n g dạt” .
Tiêu chi tại m ục (6) Phụ lục 1 ban hành kèm theo T hông tư này nếu
•'Không đạt” thì đánh £Ìả tổna hợp chất lượng dịch v ụ quản lý vận hành, bảo tri
hệ thống báo hiệu ỉuồns hàng hải công cộne được đánh g iá ư o n g chu kỳ là
K hông đạt” .
b) Đánh giá dịch vụ quăn lý vận hành, bào trì hệ thống luồng hàng hải công
cộng:
Các tiêu chí từ mục (1) đên mục (5) Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư
này nếu “K hông đ ạt” yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm
an toàn hàng hải phải khắc phục ngay (trong vòng 15 ngày kê từ ngày nhận được
thông báo b ằng văn bản của Cục Hàng hải Việt N am ) và tiến hành đánh giả lại
tiêu chí “K hông d ạt” .
Tiêu chí tại m ục (6) Phụ lục 2 ban hành kèm theo T hông tư này nếu
“ K hông đạt” thì đánh giá tồng hợp chất lượng dịch vụ quản lý vặn hành, bảo tri
hệ thống báo hiệu luồng hàng hài công cộng dược đánh giá trong chu kỳ là
“K hông đạt” .
c) Đ ánh giá dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống đê chăn sóns. đê
chắn cát, kè h ư ớ ng dòng, kè bảo vệ bờ thuộc kết cấu hạ tằng hàng hải cône cộng
Các tiêu chí quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo T hông tư này nếu
“K hông đạt” yêu cầu đơn vị cu n e cấp địch vụ sự nghiệp công bào dăm an toàn
hàng hải phải khắc phục ngay (trong vòng 15 ngày kể từ ngây nhặn được thông
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báo bằng văn bản của Cục Màng hải Việt N am ) và tiến hành đánh giá lại tiêu chỉ
“K hông đạt” .
d)
Đánh g iá dịch vụ khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với
luồng hàng hải c ô n g cộng (bao nồm cả vùng đón tra hoa tiêu)
Các tiêu chí quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo T hông tư này nêu
“K hông đạt” yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đàm an toàn
hàng hài phải khắc phục nuay (trong vòng 15 ngày kê từ ngày nhận dược thông
báo bằng văn bản củ a Cục Hàng hải Việt Nam ) và tiên hành đánh giá lại tiêu chí
‘‘K hông d ạ i'.
đ) Đánh giá dịch vụ dột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.
Cảc tiêu chi quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo T hông tư này nếu
“K hône đạt” yêu câu đơn vị cune cấp dịch vụ sự nghiệp công bào đàm an toàn
hàng hải phải khắc phục ngay (trong vòng 15 ngày kê từ ngày nhận được thông
báo bằng văn bàn củ a Cục H àng hải Việt Nam) và tiên hành đánh giá lại tiêu chí
“K hông dạt .
2.
Cục H àng hài Việt Nam căn cứ vào các k ết quả kiểm tra, giáin sát hàng
Quý hoặc đột xuất tiến hành nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp cống bảo
đàm an toàn h àn g hải 6 tháng và cả năm. N ghiệm thu chât lượng dịch vụ sự
nghiệp công bảo đàm an toàn hàng hài khi tât cả các tiêu chí chảt lượng được
đảnh giá theo m ức “Đ ạt” .
C hvơngIU
Đ IỀ U K H O Ả N THI HÀNH
Điều 8. H i ệ u lự c thi h à n h

T hông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
Chánh V ăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các V ụ trưởng, C ục trương
Cục H àng hải Việt Nam , Thù trưởng cơ quan, tô chức và cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành T hông tư n ày ./.^
Nơi nhận:
- Như Điểu 9;
- Bộ trưởng;
- Vãn phòng Chinh pluì;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phũ;
- UBKD cổc tinh, thành phố trực thuộc TW:
- Các Thứ trường;
- Cục Kiểm tra vãn bàn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng Thòng tin điện tử của Bộ GTVT;
- Còng báo;
- Báo Giao thõng, Tạp chi GTVT;
- Lưu: VT, KCHT(Quàn).
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ỉ^ /m b ệ ^ W iẶ Ă T LUỢNG DỊCH v ụ QUÁN LÝ VẠN HÀN1I, BẢO TRÌ HẸ
(Ban hành
s rrT
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1 'l> * ic .'3 6 r j j ) THỞNG ĐÈN IỈIÉN, ĐANG TIÊU D ộ c LẶP
4 2- /TT-BGTVT ngàyiO tháng40năm 2019 của Bộ trướng Bộ Giao thông vận tải)

Tên tiêu chì****» 1

Yêu cầu đáp ứng

Pliuơng pháp xác định

Chức năng cùa báo hiệu
Báo hiệu thị giác
Độc tỉnh áiilì sảng (màu - Quan sát, đánh giá trực quan màu săc ánh sáng,
sắc, đặc tính chớp, chu dặc tính chớp;
- Dùng đồng hồ bấm giây thực hiện do chu kỳ
kỳ cliớp)
chớp.
Tầm hiệu lực của báo Sử dụng phương tiện di chuyên từ xa vê phía
hiệu (ban ngày, ban dèn, trực quan kết hợp hải dồ. la hàn. thiết bị
định vị vệ linlì để kiếm tra tấm hiệu lực.
đốlĩì)

1.1.3

] lình dáng báo hiệu

Quan sát, (lánh giá trực quan hình dáng báo hiệu.

1.1.4

Màu săc báo hiệu

Quan sát. đánh siá trực quan màu săc báo hiệu.

1.2
1.2.1

Báo hiệu vò tuyên
(racon. AIS,...)
Thòng tin truyên phái,
đặc tinh

- Sử dụng phần mẻm quản lý dịch vụ hoặc tkict
bị nhặn dạng tự động (AIS) đé kiêm tra các ihôniỉ
lùi do báo hiệu hàng hải A1S cung cấp.
- Sử dụng ra-đa hảng hỏi lắp dặt trên phương tiện
t

- Phù họp với đặc tính ảnh sáng đã công bô tại
thông báo hàng hải.
- Sai số lương đối chu kỳ chớp cho phép ±10%
chu kỳ.
- Phù hợp với tàm hiệu lực đà dược còng bô tại
thông báo hàng hải.
- Trong vùng hiệu lực ban ngày của dcn biền phái
đảm bảo quan sát và dễ dàng nhận biẻt dược: thân
đòn; các màu sác khác nhau phản biột rõ nét, mồi
màu riêng biột phải dồng nhất. Trong vùng hiệu
lực báo hiệu, tầm hiệ .1 lực ánh sảng cứa đòn biổn
xác định trong diêu kiện kiềm Ira binh thường
không dược phép tháp hcm 75% giá trị tẩm hiệu
lực ánh sáng đà được còng bố của đèn biển.
Phù hợp với hình dáng báo hiệu đã được công bô
tại thôna báo hàng hải.
Phù hợp với màu sắc bảo hiệu dà dược còng bô tại
Ihông bảo hàng hải.

Phù bợp vứi các thông sô truy én phát thòng tin
ilirợc công bố tại thông báo hàng hái.

V *wu. m' HỂCÍ-//% . /
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1.22

2
2.1

2.2

2.3

3

Têu tiêu clú

Yêu cầu đáp írng

Phư ơng pháp xác định

thủy dể kiểm tra mã nhận dạng cùa Racon.
Sứ dụng phưưng tiện thủy di chuyển từ xa về - Phù hựp với các thông sô tâm hiệu lực của báo
Tâm hiệu lực
phía đèn kết hợp ra-da hàng hài lãp đặt trên hiệu vô luyến dược công bố tại thông báo hàng
phương tiện đề kiểm tra tầm hiệu lực của Racon. hải.
- Trong vùng hiệu lực báo hiệu, tầm hiệu lực của
báo hiệu racon xác định trong điều kiện kicm tra
bình thường không được thấp hơn e)8% giá trị tầm
hiệu lực đưực công bố.
Tính sản sàng hoat dônt» cũa thiet bi báo hiệu
- Đôi với đèn biển bô trí tỏi Ihiêu 02 bộ thiết bị
- Kicm Ira nhật ký hoại động của đèn.
Báo hiệu ánh sáng (đèn
- Kiểm tra thực té tinh sẵn sàng, linh trạng hoạt bảo hiệu ánh sáng (01 bộ chính vả 01 bộ dự
báo hiệu)
phòng) thỏa mãn ycu cẩu về dặc tính và tâm hiệu
động.
lực báo hiệu.
- Trong trường hợp đèn chính bị sự cố, đèn dự
phòng phải dirợc kích hoạt hoạt động, thời gian
kích hoại không quá 03 phút.
Có ít nhât 02 hệ Ihông nguôn cung câp năng lượng
- K¡êm ừa nhặt ký lioạl động.
Nguôn cung câp năng
- Kiểm tra thực té tinh sẵn sảng, linh trạng hoại điện độc lập, bão dâm khả năng cung cắp điện
lượng điện (điện lưới,
24/24h.
pin nàng lượng mặt trời, độne.
bộ nạp ãc-quy, ắc-quy,
máy phát điện, máy bicn
áp. hộ dồi điện)
- Kiêm tra hoạt dộng của máy thông tin trên các Bổ tri ít nhất 01 hệ lliống thông lin thường trực và
Thiết bị thông tin liên
lầu số trực kênh hàng hài. trực kciih thông tin nội 01 hệ thống thông tin dự phòng phù họp.
lạc (mảy V I11%MF/HF,
diện thoại)
bộ.
- Kiềm tra số Urợng, chủng loại thiểt bị. tinh
trụng hoạt dộng.
Nhan sự l)ô trí tai các trí 1 1 1 1 (len biên
Dù nhân sự trực ca theo quy định.
Kiêm tra nhân lực hô trí Kicm tra số lượng nhân sự theo danh sách được
bố trí tại trạm.
tại trạm
1
^
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4
4.1

Tên tiêu chí

Phương pháp xác địnli

Công lác hảo trì, sửa chữa cơ khí, công trình
- Kiêm tra trực quan thực té sản phâm.
Bào trì, sửa chữa cônc
- Kiềm tra hồ sơ hoàn thành công trình.
trình

4.2
4.2.1

Bào tri, sửa chừa cơ khi
Bào tri, sửa chữa
phương tiện thủy, bộ

4.2.2

Bào trì, sửa chửa thiêt bị
(thiết bị dèn; thông tin
liên lạc; vô tuyến điện;
thiết bị cung cấp nguồn
năng lượng)

- Kiểm tra trực quan thực lê sản phầm.
- Kiểm tra hồ sơ hoàn thành.

4.2.3

Bảo trì. sửa chữa hệ
thống chống sét

- Kiểm ira trực quan thực tồ sản phẩm.
- Kiểm ira hồ sa hoàn thành công trình.

4.2.4

Bảo tri, sửa chữa mảy
phát điện

- Kiêm tra trực quan thực tẻ sản phâni.
- Kiềm tra hồ sa hoàn thành.

- Kiêm tra trực quan thực tẽ vận hành cùa san
phẩm.
- Kiểm tra hò sơ hoàn thành.

Yêu cầu (láp ứng
- Các thông sô kỳ thuật iheo thiêt kê, quv trinh
hão trì được duyệt.
- Nội đung công việc và chất lirợng theo ho sơ
hoàn thành công trình.
- Các thông sô kỹ thuật theo thict kê.
- Nội dung công việc và chất lượng theo hò sơ
hoàn thành còng trình.
- Phương tiện thủy sau khi báo trì, sửa chừa dược
cư quan đăng kiểm cấp các Giấy chứng nhận theo
quy định.
- Phương tiện giao Ihông đường bộ có Giây chimg
nhận đăng kiềm còn hiệu lực.
- Bào đàm các thông sô kỹ ihuật của nhà cung câp
thiết bị.
- Nội dung công việc và chất lượng theo hồ sơ
hoàn thành công trinh.

- Bào đàm các thòng sô kỹ thuật theo thiết kế.
- Đảp ứng theo liêu chuẩn hiện hành về chòng sét
trong công trình xây dựng.
- Nội dung công việc và chái lượng theo hồ sơ
hoàn thành công trình.
- Bảo đảm các thông sô kỹ thuật của nhà cung
cấp.
- Nội dung công việc vá chất hrợng theo hồ sơ
hoàn (hành công Irình.

%
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5

Tên tiêu chi

Yêu cầu đáp ửng

Phương pliảp xác định

Công tác quản lý
- Kicm tra công tác ghi chép nhật ký (lại trạm và - Ghi chép nhặt ký dày đủ.
- Bố trí phirơniĩ liện bào đàm an loàn, phù họp
phương tiện).
- Kiểm tra việc bô trí phương tiện phục vụ quản điều kiện địa lý của khu vực quản lý và quy định
của quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện.
[ý vận hành.
- Các đặc tính báo hiệu dã công bố thỏng bảo
- Kiểm tra thông báo hàng hải.
hàng hải phù hợp với quy chuẩn kỹ lliuật quốc gia
về báo hiệu hàng hải._________________________
Chi sốkhà dun» cùa đèn biển, dăng tiên «lộc l;ÌỊ>
Chì so khả dụng tính toán Iheo công thức sau:
,4 = -" -* 1 0 0 %
Trong đó:
- A là chỉ số khả cỉụng tính băng %;
- T là thời gian đánh giá hoạt động c ủ a đèn biển,
dăng tiêu độc lập (ứng với chu kỳ đánh giá lã 6
tháng vả 01 năm);
- t là tổng thời gian mà đèn bicn, đãng tiêu độc
lập không hoạt động hoặc hoạt động không đúng
một trong các chức năng dà được cư quan có
thẩm quyền cỏng bố (sai lệch quá mức cho
phép)-_______________ ______________________

E)èn biền, dăng
tiêu độc lộp
Cò người lụi
tram
Không cỏ
người tại trạm

Chi sô khà dụng yêu cầu tôi
thiểu
T“ 6 tháng
T= ỉ năm
98,8%

99,4%

97,8%

98.9%
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1
1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

Ten tiêu chí

Phương pháp xác định

Yêu cầu đáp ứng

Chức năne của báo hiệu
- Kiềm tra vị tri ihực tc phao báo hiệu dẫn luồng - Phù hợp với vị Irí của báo hiệu được công bô tại
Vị trí báo hiệu nôi
thông báo hàng hải.
bàng máy định vị cảm tay.
- Sử dụng phần mềm quàn lý dịch vụ hoặc Ihiet - Dối với báo hiệu vùng nước an toàn vả hai hên luông:
bị nhận dạng tự động (AIS) để kiểm tra vị tri đỏi Vị tri tâm báo hiệu không dược dịch chuyển quá 1,5 lân
bán kính quay vỏng của báo hiệu theo phương ngang
với báo hiệu cỏ láp A1S.
luồng và 3,0 lần hán kinh quay vòng của bảo hiệu theo
phương dọc luồng.
- Đối với báo hiệu chuyển hướng luông, bảo hiệu
chuyên dùng, bảo hiệu phương vị, báo hiộu chướng
ngại vật biệt lập và bảo hiệu chướng ngại vật nguy
hiếm mới phát hiện: Vị Irí tâm báo hiệu không duợc
dịch chuyền quá 1,5 lân bán kính quay vỏng của háo
hiệu.
- Bán kính quay vỏng cùa báo hiệu dược xác định iheo
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hồng hải.
Báo hiệu thị giác
Đặc lính ánh sáng - Quan sát. đánh giá trực quan mâu sắc ánh - Phù họp với đặc tinh ánh sáng dâ công bô tại thông
báo hàng hải (bao gồm cà tính chất chớp đồng bộ ncu
(màu sắc. dặc tỉnlì sáng, đặc tỉnh chớp;
- Đùng đồng hô bấm giãy thực hiện đo chu kỳ có).
chớp, chu kỳ chớp)
- Sai số tưanụ đồi chu kỳ chớp cho phép ¿10% chu kỳ.
chớp.
- Phù họp với lâm hiệu lực đã được công bô tại thông
Sử
dụng
phưưng
tiện
di
chuyên
từ
xa
vê
plìia
Tâm hiệu lực của báo
hiệu (ban ngày, ban báo hiệu, trực quan kct hợp hãi dồs ỉa bân, thiết bảo hàng hài.
- Trong vùng hiệu lực ban ngày của báo hiộu phải dâm
bị định vị vệ tinh để xác định tầm hiệu lực.
dem)
bảo quan sát và dễ dàng nhận biết được: thân báo hiệu;
ciie màu sác khác nhau phân biột rõ né!, mồi màu ricng

STT

Tên tiêu chí

1.2.3

Hình dáng báo hiệu

1.2.4

Màu săc báo hiệu

1.3
1.3.1

Báo hiệu vô luyên
(racon, AỈS....)
Thông tin Iruyên phát,
đặc tính

Phương pháp xác định

biệt phài dông nhất. Trong vùng hiệu lực bảo hiệu, tầm
hiệu lực ánh sáne của báo hiệu xác dịnh irong điểu kiện
kicm (ra hình Ihường không được phcp thấp hơn 75%
ữịẳ trị tầm hiệu lực ánh sáng dà (lược công bổ.
Quan sát. đánh giá trực quan hình dáng bảo Phù hợp với hình dáng báo hiệu dã được công bô tại
thông báo hàng hồi.
hiệu.
Phù liợp vởi màu sắc báo hiệu đà được công bỏ tại
Quan sát, đánh giá trực quan màu săc báo hiệu.
thông báo hảng hài.

- Sử dụng phân mêm quàn lý dịch vụ hoặc thiêt
bị nhận dạng tự động (A1S) đế kiềm tra các
thông tin đo bảo hiệu hàng hái A1S cung cấp.
- Sử dụng ra-đa hàng hái láp đặt Irên phương
tiện Ihúy đc kiềm tra mă nhặn dạng của Racon.
Sử dụng phương tiện thủy di chuyên từ xa vô
phía báo hiệu và ra-da hàng hải lắp dặt trẽn
phương liện dồ kiểm tra tầm hiệu lực cùa
Rãcon.

1.3.2

Tâm hiệu lực

2
2.1

Tính sẵn sàng hoạt động cùa thict bị háo hiệu
Báo hiệu ánh sáng
- Kiêm tra nhật ký hoạt động.
- Kiểm tra thực tế lính sẵn sàng, tinh trạng hoạt
(đèn háo hiệu)
động.
Nguôn cung câp Đăng - Kiêm ưa nhậl ký hoạt động.
- Kiểm tra hiện trường vẻ số lượng, tình trạng
lượng
hoạt động.
Thict bị thông tin liên - Kiềm tra lìoụl động của máy thông lin trên các
tần số Irực kênh hàng hài, trực kênh thông tin
lạc tại trạm quản lý
nôi bô.
luồng (máy VHF.

2.3

2.4

Yêu cầu đáp úng

Phù hợp với các thông sô truyền phát thông tin được
công bo tại Lhông háo hàng hài.

- Phù hợp với các thông sô tâm hiệu lực cùa báo hiệu
vô tu vén dược công hố lại thôn ự báo hàng hải.
- Trong vùng hiệu lực báo hiệu, tầm hiệu lực của báo
hiệu racon xác định trong điều kiện kiểm tra bìiih
thường không được thấp hơn 95% giá trị tầm hiệu lục
dirợc công bổ.
Bào đảm tính sẵn sàng hoạt động của thiết bị

Hệ thống cung câp Iìãng lưựng điện bào đàm khả nâng
cung cáp điện 24/24ỈÌ.
Bố iri it nlìấl 01 hệ Ihống thông tin chường trực và 01
hệ tliống thông tin dự phòng phù hợp.
V
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Tôn tiêu chí

Phương pháp xác định

- Kiểm tra số lưựng, chủng loại thiết bị, tình
trạng hoại dộng.
Ncuồn nhân lưc tai tríim luồng
Kiểm tra nhân lực bô Kiểm tra sô lượng nhãn sự theo danh sách đirợc
bố trí tại trạm.
Irí tại trạm
C ôns tác bảo trì, sửa chữa cơ khí, côntí trình
- Kiêm tra trực quan Ihực tc sản phâm.
Bão Iri. sửa chừa
- Kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình.
công trinh

Yêu cầu đáp ừng

điện thoại)

3

4
4.1

4.2
4.2.1

Bảo tri, sửa chữa cơ
khí
Bào trì. sửa chữa
phường tiện thủy, bộ

- Kiềm tra trực quan tlụrc Lê vận hành cùa sân
phẩm.
- Kiểm Ira hồ sơ hoàn thành.

4.2.2

Bào trì. sửa chừa Ihiêt
bị (thiết bị đèn; thông
tin liên lạc; vô tuyến
điện; thiết bị cungcâp
nguồn năng lượng)

- Kiểm tra trực quan thực tc sàn phẩm.
- Kiểm tra hồ sơ hoàn thành.

4.2.3

Bảo trì, sửa chừa hệ
thống chống sét

- Kiêm tra trực quan thực tế sản phâm.
- Kiềm ira hồ sư hoán thành công trình.

Dủ nhân sự trực ca theo quy định.

- Bảo dâm các thông sô kỹ thuật theo thict kc, quy trinh
bào tri dược duyệt.
- Nội dung công việc vả chất lượng theo hồ sơ hoàn
thành cống Irìiih.

- Bảo dồm các thông sô kỷ thuật theo lliiét ké.
- Nội dung công việc và chấl lượng theo lìô sơ hoàn
tlìảnh công trinh.
- Phương tiện thủy sau khi bào trì, sứa chữa dược cơ
quan đãng kiềm cấp các Giấy chửng nhận theo quy
định.
- Phương tiện giao thông đường bộ có Giầy chửng nhặn
dăng kiêm cỏn hiệu lực.
- Bảo đảm các thông sồ kỹ thuật của nhà cung cấp thiết
bị.
,
,
- Nội dung công việc và chất lượng theo hồ sa hoàn
thành cỏng Irinh.

- Bảo đàm các thông sô kỹ thuật theo tlìiél kế.
- I)áp ứng theo tiêu chuẩn hiện hành về clìống sét trong
công trình xây dựng.
- Nội dung công việc và chái lượng theo hố sơ hoàn
thành công irinh.
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T.2A

Bảo trì, sửa chữa mảy
phát diện

- Kiêm tra trực quan thực tè sản phẩm.
- Kiếm tra hò sơ hoàn thành.

4.2.5

Bảo trì, sửa chừa
phao báo hiệu

- Kiêm tra trực quan thực tê sản phâni.
- Kiểm tra hồ sư hoàn thành công trình.

Ycu cầu đáp ứng
- Bảo đàm các thòng số kỳ tliuậl cùa nhà cung cấp.
- Nội dung công viộc và chất lượng theo hồ sơ hoàn
thành công trình.
- Báo đắm các thông sô kỹ thuật theo thiêt ké quy trinh
bảo trì dược duyệt.
- Nội dung công việc và chất lượng tlico hồ sơ hoàn
_______
_______
thành công trìn h .______

Công tác quàn lý tại t r ạ m _____________ _______________ _____
- Kiêm ưa công tác ghi chép nhặt ký (tại trạm và - Ghi chép nhật ký dây đủ.
- Bố Iri phương tiện bào đảm an toản, phù hợp điều
phương tiện).
- Kiểm tra việc bò trí phương tiện phục vụ quàn kiện địa lý của khu vực quàn lý và quy dinh của quy
chuẩn kỹ thuật về phương liện.
lý vận hành.
- Các đặc linh báo hiệu dã công bổ thòng báo hàng hải
- Kiểm ira thông báo háng hải.
phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu
hàng hải.______
______________ ___________
_______
Chi số khá dụng cua báo hiếu hàng hái trên luong
- Chi sô khả dụng cùa háo hiệu tính toán theo - Chi sổ khả dụng yêu câu lôi ihiẻu của một báo hiệu
công thức sau:
Chi sò khả dụng yêu cẩu
A= ^ * 1 0 0 %
tổi thiếu img với cáp
luồng
Loại
báo
hiệu
hàng
hài
Trong đó:
Cáp Cấp Cấp Cấp
ỉ A lã chỉ số khả dụng tính bằng %;
IV
III
1
II
+ T là thời gian dủnh giá hoạt dộng của bảo hiộu
hàng hải (ứng với chu kỳ đánh giá là 6 tháng và Đăng tiêu, chập tiêu,
háo hiệu chướng ngại
0 1 năm);
vật biệt lập. chướng
97,8 96.6 95,6 94,4
•I I là tồna thời gian mà háo hiệu lìàng hải không
ngại vật nguy hiểm «lới
hoạt động hoặc hoại dộng không đúng một
phát hiện
trong các chức năng dà dược co quan có thẩm Báo hiệu chuyên hướng
quyền công bô (sai lệch quá mức cho phép).
luồng, báo hiệu phương
96.6 95.6 94.4 93,4
- Chi số klìã dụng tổne hợp của hệ thống báo vị và bảo hiệu chuyồn
hiệu hàng hải Irên luồng là tý lệ phần trăm giữa dùng phân luồnp giao
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số lượng báo hiệu đạt yen cầu chi số khả dụng
vứi số lượng báo hiệu trên luồng. Chi sò này
được dùng đẻ đánh giá chất lượng dịch vụ vận
hành luồng trong chu kỳ đánh giá.

Yêu cầu đáp ừng
thông
Báo hiệu hai bcn luông,
báo hiệu vùng nưởc an
95,6 94,4 93.4 92,2
loàn và báo hiệu chuyên
dùng
- Chi sô khả dụng yêu câ u tôi 1 lieu của một •>áo hiệu
ứng với chu kỳ đánh giá 1 năm như sau:
Chi sỏ khả dụng yêu câu
tối thiểu ừng với cắp
luồng
IvOọi báo hiệu hàng hủi
cẳp cẩp Cấp Cốp
IV
11
III
I
Dăng tiêu, chập tiêu,
hảo hiệu chướng ngại
vật biệt lập, chướng
98,9 98,3 97,8 97.2
ngại vụt nguy kiêm mới
phổt hiện
Báu hiệu chuyên hường
luống, báo hiệu phương
98.3 97.8 97,2 96,7
vị và háo hiệu cluiycn
dùng phân luồng giao
thông
Báo hiệu hai bẽn luồng,
báo hiệu vùng nước an
97,8 97,2 96,7 96.1
toàn và báo hiệu chuyên
dùng
- Chi sổ khả dụng lổng hợp yêu cẩu tối thiểu của hệ
thống báo hiệu hàng hải ưên luồng phải >90%.
- Phân cấp luồng hàng hải theo TCVN 10704:2015.

ĩ-

Ả>

I.

___ w

A ilĩE .1

T IẼ U C lli C H *

CÁT, I p Ị
(Kèm ĩhe\

P h ụ lục 3
CH VỤ Q U Ả N LÝ VẬ N H ÀNH , BẢO TRI HỆ T H Ó N G D Ê C H Ả N SÓNG* Đ Ê CH ẨN
ỈG, KỂ BẢO VỆ BỜ TH U Ộ C K É T C Ả U HẠ TÀN G HÀNG HÀI C Ỏ N G CỘNG

/TT-BGTVT nạàyỉotháĩĩgio năm 2019 của Bộ trường Bộ Giao thòng vận lải)
Phiroìig pliáp xác định

Kiém tra thirờng xuyên
Công lác kiêm tra thường
xuyên

- Kiêm tra sỏ lân thực hiện và thời gian giừa các
lấn kiểm tra thường xuyên.

Quan sát, đánh giá trực quan lại hiộn trường
Kiềm tra hồ sơ.
Quan sát, đành giả trực quan tại hiện trường
Kiểm tra hồ sơ.
Qua» sát, đánh giá trực quan tại hiện Irường
Kiềm tra hồ sơ.

ĨV /2 Ể

- Theo quy định lại 1hỏng tư sô 38/2018/T1BGTV1 ngày 11/6/2018 của Bộ Giao thông
vận tải.
- Nhật ký kiểm tra công trinh được ghi chép
đầy dủ. _______
________ ________
- Phù hợp theo hô s ơ hoàn t h à n h công Lrìnli.
- Các điểm bắt th ư ờ n g cỏ hồ s ơ ghi nhận chi
tiết, kịp thờ i
.
__________________

Phụ lục 4

ỊCH VỤ KHẢO SÁT m ự c v ụ CÔNG BỚ TUÔNG BÁO HÀNG HẢI t ì ỏ j VỚI LUÒNG
IỊẢI CONC CỘNG (BAO GÔM CẢ VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU)
Isố
rrr-BG TVT ngàyio thángstOnăm 2019 cửa Bộ trướng Bộ Giao thông vận tói)
STT

TenWH=em

1

I hiêl bị, phương tiện
và hệ Ihốne mốc khảo
sát(khống chế cao độ
và tọa độ)

2

Tàn suất khảo sát

3

1lô sơ khảo sát

Phương pháp xác định

Yêu cẩu đáp ứng

- Plìù hợp với nhiệm vụ vả phươne ản kỹ thuật
khào sát.
- Hồ sơ hiệu chuẩn và kiềm định của thiết bị
khảo sát còn hiệu lực lại thời đicm khảo sải.
- ĩĩồ sư đăng kỷ. đăng kiểm của phương tiện
thủv phục vụ khảo sát còn hiệu lực tại thời điểm
khảo Sát.
- Hệ thống mốc khảo sút đáp ứng tlico tiêu
chuẩn và quy dinh hiộn hành.
- Kiểm tra số lần thực hiện và thời gian giữa các lần khảo - Theo tân suâl khảo sốt dirợc Bộ Giao (hông
v ậ n tải q u y đ ịn h .
sát.

- Kiêm tra hô sơ hiệu chuẩn và kicm định thiếl bị khảo
sát.
- Kiếm tru hồ sa đãng ký. đàng kiểm phương liện thủy
phục vụ khảo sát.
- Kiếm tra hồ sơ hệ thống mốc khảo sát.

- Kiêm tra nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát.
- Kiềm tra Thông báu hàng hài dược han hành theo kểt
quà kháo sát.
- Kiểm tra Báo cáo kết quả khảo sát (băng đo sâu, sô thuỳ
tri. nhật ký klìào sát. nhiệm vụ khảo sát., đĩa CD (hoặc
USB) cỏ chửa các lộp hồ sơ khảo sát).
- Kiểm tra Binh đồ khảo sát luồng hàng hải (lý lệ binh
đồ, phạm vi do vẻ. khoảng cách giừa các tuyến đo)

- Hồ Sơ khảo sát đây đủ. phù hợp với nhiệm vụ
và phương án kỷ thuật, trinh bày đúng quy định
vả đâm hảo tỉnh pháp lý.
- Thông báo hàne hải được ban hãnh kịp thời,
phù hợp vót kết quả khảo sát. theo đủng biêu
mẫu quy định.
- Đáp ứne. yêu cầu của liêu chuẩn Việt Nam
TCVN 10336:2015 - Khảo sát độ sâu trong lĩnh
vực hàn o hải.
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Phụ lục 5
lí C H Ậ T LƯỢ NG DỊCH v ụ ĐỘ T X U Ấ T
lO

(Kèm theo Thông
STT

Tcn tiêu chí

1

Chấl lượnạ thực hiện công
tác đột xuất đâm bào an loàn
hàng hải

ỈẨO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HAI
ĩtìCTVT ngàvỏồ thảng iồnúm 2019 cùa Bộ trướng Bộ Giao thông vận tài)
Phuưng pháp xác định
- Kicm tra trực quan thực tế sản phầm;
- Kicm tra hồ sơ khắc phục sự cố;

Ycu cầu đáp ứng
- Xử lý kịp thời các sự cô dột xuắl bão đâm
an toàn hàn£ hải theo đúng chức năng,
nhiệm vụ theo yêu câu của cơ quan cỏ thâm
quyên.
- Có đẩy đủ hồ sơ thể hiện việc khắc phục
sự cố theo quy định

