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Đánh giá tác động của chính sách tại 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định  

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải 

 

                                          Kính gửi: Bộ Tư pháp 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020), Bộ Giao thông 

vận tải báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực hàng hải với các nội dung sau: 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1977/QĐ-TTg 

về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Thực hiện 

Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính 

phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021, ngày 

25/02/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-

BGTVT ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Quyết 

định số 1977/QĐ-TTg, trong đó có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

Những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định là yêu cầu về cắt giảm, đơn giản 

hóa điều kiện kinh doanh, quy định của thủ tục hành chính nhằm tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp và giảm bớt chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết 

định số 1977/QĐ-TTg. Vì vậy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

hải là cần thiết. 

2. Mục tiêu xây dựng của chính sách 

- Mục tiêu tổng thể: Việc xây dựng dự thảo Nghị định để thực hiện theo chủ 

trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 Ban hành Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 

2020 – 2025 nhằm cắt giảm, đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh, quy định của 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 
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cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, 

thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản 

hóa điều kiện kinh doanh, các quy định về thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho 

tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; 

+ Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp 

luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

II. Đánh giá tác động của chính sách  

1. Nội dung chính sách 1: Giảm kinh nghiệm làm việc cho người được bổ 

nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn 

hàng hải từ “tối thiểu 05 năm” xuống “tối thiểu 03 năm”. 

1.1. Xác định vấn đề bất cập: 

Theo quy định tại Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải (đã được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh 

trong lĩnh vực hàng hải), người phụ trách một số lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo đảm 

an toàn hàng hải phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng hải tối thiểu 05 

năm. 

Tuy nhiên, sau khi rà soát tổng thể các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

hải, nhận thấy các quy định yêu cầu về số năm kinh nghiệm này còn quá cao. Do đó, 

để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân điều kiện, dự thảo Nghị định đã chỉnh 

sửa theo hướng giảm kinh nghiệm làm việc cho người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ 

trách bộ phận trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải từ “tối thiểu 

05 năm” xuống “tối thiểu 03 năm”. Đồng thời, nội dung này để thực hiện theo Phương 

án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải được phê duyệt tại Quyết định số 

1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Mục tiêu chính sách: 

Việc giảm số năm kinh nghiệm làm việc cho người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ 

trách bộ phận trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải từ “tối thiểu 

05 năm” xuống “tối thiểu 03 năm” nhằm cắt giảm, đơn giản hóa một số điều kiện kinh 

doanh trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải nói riêng và lĩnh vực hàng hải nói 

chung, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. 

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách: 

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 và Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018; 

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016  

và Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 theo hướng giảm kinh nghiệm làm 
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việc cho người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận trong lĩnh vực cung cấp 

dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải từ “tối thiểu 05 năm” xuống “tối thiểu 03 năm”. 

1.4. Tác động của giải pháp 

- Giải pháp 1: Không có tác động mới đến các đối tượng chịu tác động, tuy 

nhiên, chưa đảm bảo tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực cung cấp 

dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.  

- Giải pháp 2: 

+ Đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản 

hóa điều kiện kinh doanh, các quy định về thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho 

tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; 

+ Việc cắt giảm điều kiện về kinh nghiệm làm việc này không làm ảnh hưởng 

đến quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 

+ Việc quy định chính sách không làm phát sinh các thủ tục hành chính, yêu 

cầu gây ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời, cũng không đề cập 

đến vấn đề bình đẳng giới. Do vậy, không gây tác động tới vấn đề phân biệt giới tính. 

1.5. Kiến nghị lựa chọn: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 và Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 theo hướng giảm kinh 

nghiệm làm việc cho người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận trong lĩnh vực 

cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải từ “tối thiểu 05 năm” xuống “tối thiểu 03 

năm”. 

2. Nội dung chính sách 2: Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 10 

ngày làm việc xuống 7 ngày làm việc đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khai thác cảng biển và từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc đối với 

thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. 

1.1. Xác định vấn đề bất cập: 

Theo quy định tại Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ 

quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, thời hạn cơ quan quản lý nhà 

nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển cho tổ chức, cá 

nhân là 10 ngày làm việc; thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

khai thác cảng biển là 05 ngày làm việc. 

Tuy nhiên, sau khi rà soát tổng thể các thủ tục hành chính cho thấy, thời gian 

giải quyết này còn dài. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân điều 

kiện, dự thảo Nghị định đã chỉnh sửa theo hướng giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành 

chính từ 10 ngày làm việc xuống 7 ngày làm việc đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển và từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm 

việc đối với thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng 

biển. Đồng thời, nội dung này để thực hiện theo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải được phê duyệt tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Mục tiêu chính sách: 
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Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày làm việc xuống 7 ngày 

làm việc đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng 

biển và từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc đối với thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển nhằm cắt giảm, đơn giản thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy 

phát triển doanh nghiệp. 

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách: 

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 

04/4/2017 của Chính phủ; 

- Giải pháp 2: Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày làm việc 

xuống 7 ngày làm việc đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

khai thác cảng biển và từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc đối với thủ tục cấp 

lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. 

1.4. Tác động của giải pháp 

- Giải pháp 1: Không có tác động mới đến các đối tượng chịu tác động, tuy 

nhiên chưa đảm bảo tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành 

chính.  

- Giải pháp 2: 

+ Đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản 

hóa các quy định về thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp; 

+ Việc quy định chính sách không làm phát sinh các thủ tục hành chính, yêu cầu 

gây ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời, cũng không đề cập 

đến vấn đề bình đẳng giới. Do vậy, không gây tác động tới vấn đề phân biệt giới tính. 

1.5. Kiến nghị lựa chọn: Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày 

làm việc xuống 7 ngày làm việc đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khai thác cảng biển và từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc đối với thủ tục 

cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. 

3. Nội dung chính sách 3: Bổ sung thêm hình thức của thành phần hồ sơ là 

“hoặc văn bản điện tử hoặc bản sao điện” đối với thành phần hồ sơ là các giấy tờ yêu 

cầu là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu; bổ sung hình thức nộp hồ sơ “qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến”. 

1.1. Xác định vấn đề bất cập: 

Hiện nay, trong lĩnh vực hàng hải đang triển khai cung cấp các thủ tục hành 

chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Do đó, để đầy đủ hành lang pháp lý, 

tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân, sẽ sửa một số thủ tục tại các Nghị định 

gồm: Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải; 

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về điều kiện 

kinh doanh khai thác cảng biển; Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 
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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; Nghị định số 05/2017/NĐ-CP  ngày 16 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, 

vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam; Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn 

hàng hải (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 

10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 

về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải cho phù hợp. 

Đồng thời, nội dung này để thực hiện theo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải được phê duyệt tại Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Mục tiêu chính sách: 

Bổ sung thêm hình thức của thành phần hồ sơ là “hoặc văn bản điện tử hoặc bản 

sao điện có giá trị pháp lý” đối với thành phần hồ sơ là các giấy tờ yêu cầu là bản 

chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu; bổ sung 

hình thức nộp hồ sơ “qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến” nhằm cắt giảm, đơn giản 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, 

thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. 

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách: 

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện nay; 

- Giải pháp 2: Bổ sung thêm hình thức của thành phần hồ sơ là “hoặc văn bản 

điện tử hoặc bản sao điện” đối với thành phần hồ sơ là các giấy tờ yêu cầu là bản 

chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu; bổ sung 

hình thức nộp hồ sơ “qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến”. 

1.4. Tác động của giải pháp 

- Giải pháp 1: Không có tác động mới đến các đối tượng chịu tác động, tuy 

nhiên chưa đảm bảo tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành 

chính.  

- Giải pháp 2:  

+ Đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản 

hóa các quy định về thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp; 

+ Việc quy định chính sách không làm phát sinh các thủ tục hành chính, yêu cầu 

gây ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời, cũng không đề cập 

đến vấn đề bình đẳng giới. Do vậy, không gây tác động tới vấn đề phân biệt giới tính. 

1.5. Kiến nghị lựa chọn: Bổ sung thêm hình thức của thành phần hồ sơ là “hoặc 

văn bản điện tử hoặc bản sao điện” đối với thành phần hồ sơ là các giấy tờ yêu cầu là 

bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu; bổ 

sung hình thức nộp hồ sơ “qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến”. 
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 III. Ý kiến tham vấn 

Trước khi xây dựng dự thảo Nghị định, trong quá trình xây dựng phương án đơn 

giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải 

nói riêng và lĩnh vực giao thông vận tải nói chung, Bộ Giao thông vận tải đã có văn 

bản gửi các tổ chức, cá nhân có liên quan để xin ý kiến đối các nội dung đơn giản hóa, 

cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính này. Đồng thời, trong quá trình xây 

dựng dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, 

ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan để xin ý kiến đối với dự thảo Nghị 

định; đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để xin ý kiến phản biện của xã 

hội với mục tiêu mong nhận được tối đa các ý kiến góp ý, qua đó tổng hợp, tiếp thu và 

giải trình để hoàn thiện dự thảo Nghị định. 

IV. Giám sát và đánh giá 

Sau khi Nghị định được ban hành, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương 

có trách nhiệm thi hành chính sách, giám sát và đánh giá việc thi hành chính sách: 

- Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Bộ Giao thông vận tải 

và các Bộ, ngành liên quan; Cục Hàng hải Việt Nam; Sở GTVT các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Các cơ quan khác có liên quan; 

- Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các 

Bộ, ngành liên quan; 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực hàng hải. 

Bộ Giao thông vận tải kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cục HHVN Việt Nam;  

- Lưu: VT, PC. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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