
 

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
                                  

Số:          /TT-BVHTTDL 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

 
THÔNG TƯ 

Quy định nội dung chương trình tập huấn cho  
người lái phương tiện và hướng dẫn kỹ năng an toàn  

cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 
 
 

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

Căn cứ Luật Hàng hải ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

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 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về quản lý hoạt động phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí 
dưới nước; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định 
nội dung chương trình tập huấn cho người lái phương tiện và hướng dẫn kỹ 
năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Thông tư này quy định về nội dung, chương trình tập huấn và cấp giấy 
chứng nhận cho người lái phương tiện; nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho 
người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 1. Người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước. 

 2. Người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. 

 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

DỰ THẢO LẦN 2 



 

 

 

Chương II 

NỘI DUNG TẬP HUẤN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO NGƯỜI LÁI 
PHƯƠNG TIỆN; NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG AN TOÀN CHO 
NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC  

 

 Điều 3. Nội dung tập huấn cho người lái phương tiện vui chơi, giải trí 
dưới nước 

1.  Các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc 
pháp luật về hàng hải, an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường. 

2. Kỹ năng điều khiển phương tiện, bảo dưỡng phương tiện, huấn luyện 
kỹ thuật bơi, lặn, kỹ thuật sơ cứu ban đầu, phương pháp cứu người đuối nước.  

3. Thực hành các kỹ năng quy định tại khoản 2 Điều này. 

 Điều 4. Nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt 
động vui chơi, giải trí dưới nước 

1. Nội quy, quy định đối với các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. 

2. Kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia hoạt động vui chơi giải trí dưới 
nước, sơ cứu và bảo vệ môi trường khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí 
dưới nước. 

3. Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị, phương tiện khi tham gia hoạt 
động vui chơi giải trí dưới nước. 

 Điều 5. Quy định về cấp Giấy chứng nhận cho người lái phương tiện vui 
chơi, giải trí dưới nước  

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, cấp Giấy chứng 
nhận cho người lái phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 05 
sức ngựa. 

2. Mẫu Giấy chứng nhận cho người lái phương tiện có động cơ tổng công 
suất máy chính trên 05 sức ngựa quy định tại Phụ lục I Thông tư này. 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày          tháng         năm 2020. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Du lịch là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này. 



 

 

 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc đề nghị 
phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) để kịp thời 
xem xét, điều chỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; 
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị 
trực thuộc Bộ; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; 
- Công báo; Website Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
văn bản quy phạm pháp luật; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL; 
- Lưu: VT, TCDL (05). HTT (250). 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 

 
 
 

 Nguyễn Ngọc Thiện 

 



 

 

 

PHỤ LỤC I 

 
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC  

TẬP HUẤN (1) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC 

 

Đơn vị tổ chức tập huấn (1) chứng nhận: 

Ông/Bà:…………………………………………………………………………… 

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:………………. 

Cấp ngày…..…./……../…….... tại ………………………………………………. 

Đã hoàn thành khóa tập huấn cho người lái phương tiện vui chơi, giải trí dưới 
nước, được tổ chức từ ngày…/…./….. đến ngày …/..../… tại 
………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu:……………………... 

Vào sổ cấp chứng nhận:…….. 

 

……………, ngày …… tháng….. năm…….. 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TẬP HUẤN (1) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi:  

(1) Tên của Đơn vị được Ủy ban nhân bân cấp tỉnh giao tổ chức tập huấn 


