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cho tàu thuyên trong vùng nuóe cáng biên Vüng Rô (Phú Yên) 

CyC TRUÖNG CYC HÀNG HÁI VIÆT NAM 

Can cu NghË �inh só 58/2017/NÐ-CP ngày 10/5/2017 cua Chinh phç ve 

"Ouy dinh chi tiêt mÙt só dieu cua BÙ Luát Hàng håi ViÇt Nam vê quan ly 

hoat dong hàng hái" 
Can cu Quyêt dinh sô 2818/QÐ-BGTVT ngày 02/10/2017 cua BÙ Giao 

thong van tài quy dinh chúe n�ng, nhiÇm vy, quyén han và co câu tô chiúc ca 

Cuc Hàng hái ViÇt Nam; 

Can cu Thông tu só 55/2018/TT-BGTVT ngày 20/11/2018 cua BÙ Giao 

thong van tái vÃ viÇc công bô vng muóc cáng bien thuÙc dja phn tinh Binh 

Dinh, Phú Yên và khu vuc quán lý cua Cáng vu Hàng hài Quy Nhon; 

Can cu Quyét dinh só 2258/QÐ-CHHVN ngày 25/12/2020 cua Cuc 

Hàng hái ViÇt Nam phé duyêt Báo cáo kinh tÃ -kù thuât công trinh Thiêt láp 
Khu neo dáu chò doi câu, chÝ doi luóng kêt hop tránh trú bão cho tàu thuyên 

trong vùng nirdc cang biën Vüing Ro (Phú Yën) do Cang vu Hàng hài Quy 
Nhon quan lý; 

Xét v�n bàn só 89/TTr-CVHHQNh ngày 04/02/2021 cua Càng vu Hàng 

hai Quy Nhon vé viÇc dë nghË cong bó Khu neo dáu chò doi cáu, chò �øi 
luong kêt hop tránh trú bão cho tàu thuyen trong vung nuóe cáng biên Vüng 

Ro (Phú Yen), kèm theo Thông báo hàng hài sô 35/TBHH-TCTBÐATHHMN 

ngày 01/02/2021 và các tài li¿u lién quan; 
Theo de nghi cua Truong phòng Két cáu ha táng hàng håi. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Công bó dua vào su dång Khu neo du chÝ dãi câu, chÝ dãi 
luông kêt hãp tránh trú bão cho tàu thuyên trong vùng nuóc c£ng biên Vüng 
Rô (Phú Yên) do Cäng vju Hàng häi Quy Nhon quàn lý, cu thê nhu sau: 

I. Tên cong trinh: Khu neo du chÝ �ãi câu, chÝ doi luông kêt hãp 
tránh trú bão cho tàu thuyèn trong vùng nuóc càng bien Vkng Rô (Phú Yên). 

2. Vi tri: tai vùng nuóc khu vuc vjnh Vkng Rô, tinh Phú Yên. 
3.Quy mô công trinh: Khu neo �u tàu gôm 02 khu vue nhu sau 
- Khu vrc 1: n�m bên trái luông hàng hái Vkng Rô có diÇn tích 245ha, 

chuc n�ng phåc vå tàu neo du chÝ doi câu, chÝ dãi luông kêt hop tránh bao 
cho tàu trong tài �ên 80.000DWT: 



Khu vyre 2: n�m bên phäi luông hàng hai Vüng Rô có diçn tích 200ha, 
chuc n�ng phuc vå tàu neo du chÝ dyi câu, chÝ doi luóng két hyp trú b¯o 
cho tàu trong tài �ên 80.000DWT. 

(Toa �Ù các diém khóng che pham vi khu vuc neo dáu theo Quyét dinh s 
2258/QD-CHHVN ngày 25/12/2020 cua Cuc Hàng hài ViÇt Nam 

và xem tai bán vë QH-02 kèm theo Quyét dinh này) 
4. Myc dich sù dång: �áp éng nhu câu neo �u cho doi câu, doi luông cho tàu thuyên vào, rÝi các bên càng biên t¡i khu vyrc, kêt hãp tránh trú bão 

nhäm bào �am an toàn, an ninh hàng hai và phòng ngra ô nhiem môi truong, nâng cao hiÇu luc, hiÇu quà công tác quàn lý Nhà nuóe vê hàng häi. 

Diêu 2. Câng vå Hàng hài Quy Nhon có trách nhiÇm: 
I. Quan lý Nhà nuróc chuyên ngành vê hàng h£i t¡i khu neo �âu nêu 

trên và dugc thu các khoàn phí theo quy dinh pháp lut. 
2. C�n cú diêu kiÇn thåc tê cça khu neo du, giói h¡n dÙ sâu khu nuóc 

(theo thông báo hàng hài), hô sø thiêt lp khu neo du tàu (vË tri, quy mo, 
thong só k thut, phuong án khai thác,...) duoe Cyc Hàng hài ViÇt Nam phé duyet vá các quy dinh cça pháp luât có liên quan, dë thông báo cå thê diêu 

kiÇn khai thác và quyêt �Ënh viÇc diêu �Ùng, bô tri tàu thuyên có trong tåi và 
món nuóe phù hop ra, vào neo �u t¡i khu neo du tàu nêu trên nh�m bào 
dam an toàn hàng hài, an ninh hàng hái, phòng chông cháy nô và phòng ngira ô nhiêm môi trròng. 

Diêu 3. Các co quan quàn lý Nhà nuóc chuyên ngành có lien quan c�n 
cu quy dinh cça Quyêt dËnh này, các quy dinh cça pháp luât có liên quan �ê tó 
chúc thue hiÇn các hoat �Ùng nghiÇp vå t¡i khu neo du nêu trên. 

Diêu 4. Quyêt dËnh này có hi�u luc thi hành kê tù ngày ký. 
Dieu 5. Chánh V�n phòng, Truong các Phòng có liên quan cça Cyc Hàng hài ViÇt Nam, Giám �ôc Càng vå Hàng hai Quy Nhonjah) và Thç truöng các co quan, tô phúc và cá nhân có liên quan chËu trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này./. T- 
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