
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

 VĂN PHÒNG  

Số:              /VP-TTHC 

V/v niêm yết, công khai thủ tục 

hành chính áp dụng tại cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày         tháng  6  năm 2022 

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

 tỉnh Sóc Trăng. 

Ngày 27/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định 

số 1413/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 

Đường thủy nội địa áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Đến nay, việc nhập và đăng tải công khai dữ liệu thủ tục hành chính theo 
Quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính  đã 

hoàn thành; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan truy cập website: 

http://dichvucong.gov.vn, chọn tra cứu thủ tục hành chính, chọn cơ quan thực hiện  
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhập số hồ sơ thủ tục hành chính, bấm p hím tìm 

kiếm, kết xuất dữ liệu thủ tục hành chính để niêm yết, công khai tại Bộ p hận Tiếp  
nhận và Trả kết quả cấp huyện và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của  đơn vị, 

cụ thể như sau: 

Hồ sơ thủ tục hành chính công khai 

Đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:         
- Như trên;   
- Sở TT&TT;                  
- Trung tâm PVHCC; 
- Lưu: VT. 

 

 

Số thứ 

tự 

Số hồ sơ thủ tục  

hành chính công khai 
Tên thủ tục hành chính công khai Ghi chú 

 (1) (2)  

1.  1.009444.000.00.00.H51 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa  

Chung mã 

hồ sơ thủ tục 

hành chính 

với Sở Giao 

thông vận tải 

2.  1.009447.000.00.00.H51 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa 

3.  1.009453.000.00.00.H51 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến 

khách ngang sông, bến thủy nội địa phục 

vụ thi công công trình chính 

4.  1.009455.000.00.00.H51 

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, 

bến thủy nội địa phục vụ thi công công 

trình chính 

Tổng số: 04 thủ tục. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Nguyễn Trọng Sơn 

http://dichvucong.gov.vn/
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