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Số: 40 /2021/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 9 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định phân cấp thực hiện việc đăng ký 

phương tiện và quản lý phương tiện đươc̣ miêñ đăng ký phuc̣ vu ̣

vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phaṃ pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phaṃ 

pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 

17 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Bộ Luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về quản lý hoaṭ động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải 

trí dưới nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải taị Văn bản số 

1402/TTr- SGTVT- QLVT ngày 11/5/2021; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp 

taị Văn bản số 131/BC-STP ngày 09/4/2021 và Văn bản số 364/STP- 

XDKT&TDTHPL ngày 07/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Quy định phân cấp thực hiện việc 

đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện đươc̣ miêñ đăng ký phuc̣ vu ̣ vui 

chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2021. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bô ̣Giao thông vận tải; 

- Website Chính phủ; 

- Cuc̣ Kiểm tra Văn bản QPPL - Bô ̣Tư pháp; 

- Cuc̣ Hàng hải Việt Nam; 

- Cuc̣ Đường thủy nôị địa Việt Nam; 

- Cuc̣ Đăng kiểm Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 
- Lưu: VT, GT1; 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Trọng Hải 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện đươc̣ 

miêñ đăng ký phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2021/QĐ-UBND ngày tháng 9 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện 

và quản lý phương tiện đươc̣ miêñ đăng ký phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Đối tươṇg áp duṇg 

Quy định này áp duṇg đối với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị 

trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân, phương tiện có liên 

quan đến hoạt đôṇg vui chơi, giải trí dưới nước. 

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và 

quản lý phương tiện đươc̣ miêñ đăng ký phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý chung về hoạt đôṇg của 

phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới 

nước đươc̣ phân cấp thực hiện theo loại phương tiện phải đăng ký và miêñ đăng ký. 

3. Đảm bảo sự phối hơp̣ chăṭ che,̃ không chồng chéo giữa các cơ quan, 

đơn vị trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

vùng hoạt đôṇg, phương tiện và người lái phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí 

dưới nước. 

4. Việc thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí 

dưới nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 

tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt đôṇg của phương tiện 

phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước. 

 
Chương II 

PHÂN CẤP THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ QUẢN LÝ PHƯƠNG 

TIỆN ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC 
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Điều 4. Phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý 

phương tiện đươc̣ miêñ đăng ký phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước 

1. Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đăng ký phương tiện phuc̣ vu ̣vui 

chơi, giải trí dưới nước. 

2. UBND cấp huyện thực hiện quản lý phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải 

trí dưới nước đươc̣ miêñ đăng ký trên phạm vi quản lý. 

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý 

phương tiện đươc̣ miêñ đăng ký phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước 

1. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 

a) Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh muc̣ thủ 

tuc̣ hành chính lĩnh vực đăng ký phương tiện phuc̣ vu ̣ vui chơi, giải trí dưới 

nước. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về đăng ký phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh. 

c) Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí 

dưới nước theo phân cấp tại khoản 1 Điều 4 Quy định này. 

d) Phối hơp̣ với Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn công tác quản 

lý phương tiện thuôc̣ diện miêñ đăng ký ở địa phương có hiệu quả và đảm bảo 

an toàn. 

đ) Tổ chức kiểm tra và đề xuất xử lý những vi phạm liên quan đến công 

tác đăng ký phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

e) Định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23 tháng 

12 về đăng ký và quản lý việc đăng ký phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí 

dưới nước. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Xác định cu ̣ thể các vùng nước và thời gian thích hơp̣ tổ chức hoạt 

đôṇg vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn quản lý phù hơp̣ với các quy định 

hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Sở Giao thông vận tải để phuc̣ vu ̣giải quyết thủ tuc̣ hành chính thỏa thuận, công 

bố vùng hoạt đôṇg vui chơi, giải trí dưới nước. 

b) Tổ chức thực hiện quản lý hoạt đôṇg của phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, 

giải trí dưới nước đươc̣ miêñ đăng ký trên địa bàn theo phân cấp tại khoản 2 

Điều 4 Quy định này. 

c) Phối hơp̣ với Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý 

phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn quản lý. 

d) Phối hơp̣ với Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

những quy định về công tác quản lý và đăng ký phương tiện phuc̣ vu ̣vui chơi, 

giải trí dưới nước. 
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đ) Tổ chức, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý nhà 

nước về điều kiện hoạt đôṇg của phương tiện phuc̣ vu ̣hoạt đôṇg vui chơi, giải 

trí dưới nước đươc̣ miêñ đăng ký trong phạm vi địa giới hành chính quản lý. 

e) Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chủ trì lập kế hoạch và triển 

khai kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác vùng 

hoạt đôṇg và cung cấp dịch vu ̣vui chơi, giải trí dưới nước, điều kiện đối với 

phương tiện, người lái phương tiện tham gia hoạt đôṇg vui chơi, giải trí dưới 

nước trên địa bàn quản lý. 

f) Theo dõi thống kê, tổng hơp̣ số liệu tình hình hoạt đôṇg của phương 

tiện vui chơi giải trí đươc̣ miêñ đăng ký, báo cáo định kỳ hằng năm về Sở Giao 

thông vận tải trước ngày 20 tháng 12. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Tổ chức thống kê phương tiện phuc̣ vu ̣hoạt đôṇg vui chơi, giải trí dưới 

nước đươc̣ miêñ đăng ký, định kỳ trước ngày 17 tháng 12 hằng năm báo cáo về 

UBND cấp huyện. 

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân có 

phương tiện phuc̣ vu ̣hoạt đôṇg vui chơi, giải trí dưới nước đươc̣ miêñ đăng ký 

chấp hành các quy định về vùng hoạt đôṇg, điều kiện hoạt đôṇg của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và pháp luật liên quan. 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo duc̣ pháp luật về điều kiện hoạt 

đôṇg đối với phương tiện đươc̣ miêñ đăng ký, người lái phương tiện khi tham 

gia hoạt đôṇg vui chơi, giải trí dưới nước; kịp thời xử lý các sự cố, hành vi vi 

phạm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nôị địa theo thẩm quyền. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện quy định này theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vu ̣

đươc̣ phân cấp. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều khoản nào vướng mắc, 

không phù hơp̣, các cơ quan, các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện phản ánh về 

Sở Giao thông vận tải để tổng hơp̣, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều 

chỉnh, bổ sung./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Võ Trọng Hải 
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