
     UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /SGTVT-QLVT,PT&NL Sóc Trăng, ngày     tháng 7 năm 2019 

V/v thực hiện chuyển đổi Bằng 
thuyền trưởng, máy trưởng phương 
tiện thủy nội địa sang Giấy chứng 
nhận khả năng chuyên môn thuyền 
trưởng, máy trưởng phương tiện 
                    thủy nội địa. 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng 

 Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao 

thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014; 

 Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển 

đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương 

tiện thủy nội địa. 

 Nhằm triển khai theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ chuyển đổi Bằng 

thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa sang Giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa, góp 

phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa. Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ chỉ đạo Đài Phát thanh của địa 

phương tuyên truyền với nội dung: 

 - Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa được cấp 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2019. Quá thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 

2019 phải dự thi lại lý thuyết để cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn. 

 - Hồ sơ chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn nộp 1 bộ trực 

tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng hoặc nộp tại các hệ 

thống bưu chính cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn. Hồ sơ 

bao gồm: Đơn đề nghị; 02 ảnh màu cỡ 2x3cm (ảnh chụp không quá 6 tháng); 

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; Bản sao kèm bản 

chính các loại bằng để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp 

nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 

 Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, tỉnh Sóc Trăng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VP Sở, QLVT,PT&NL. 
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