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THÔNG BÁO 
Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng 

 

 

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng; 

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá 

nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Sở Giao thông vận tải tiến hành rà soát, rút 

ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ, thủ tục “Kiểm tra 

công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng” như sau: 
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1 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu đưa công 

trình vào sử dụng 

Số 774/QĐ-

UBND ngày 

06/4/2015 

10 ngày 01 ngày 09 ngày 

 

Thời gian thực hiện kể từ ngày 09/11/2020. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch, truy cập trên hệ thống một cửa điện 

tử của Sở Giao thông vận tải địa chỉ: http://motcua.sogtvt.soctrang.gov.vn hoặc 

xem thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở https://sogtvt.soctrang.gov.vn 

http://motcua.sogtvt.soctrang.gov.vn/
https://sogtvt.soctrang.gov.vn/


Sở Giao thông vận tải xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan được 

biết và thực hiện./. 

  
Nơi nhận:                                                                                      

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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