
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng  

bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004; Luật sửa 

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

17/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 78/TTr-

SGTVT ngày 07/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công 

trình chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố thực hiện thỏa thuận thông số 

kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công 

trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 16 Nghị 

định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2021/NĐ-CP). 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Sở Giao thông vận tải  

a) Phổ biến và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên liên quan đến quản lý hoạt động 

bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính. 
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b) Định kỳ tổ chức kiểm tra UBND các huyện, thành phố trong việc thực 

hiện công tác quản lý, cấp phép hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội 

địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh. 

2. UBND các huyện, thành phố 

a) Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan 

(nếu có) thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng và công bố hoạt động bến khách 

ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP và các 

quy định của pháp luật có liên quan.  

b) Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động bến khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản 

lý về Sở Giao thông vận tải chậm nhất ngày 14 tháng cuối quý đối với báo cáo 

quý, trước ngày 18 tháng 6 đối với báo cáo 06 tháng và trước ngày 18 tháng 12 

hằng năm đối với báo cáo năm. 

Điều 3.  Điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. 

2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận 

tải, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như khoản 2 Điều 3; 

- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- 

xã hội tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ LĐVP, TKCT, TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 

+ Lưu: VT, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ô Pích 
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