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QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận thông 

số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 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 tỉnh Sóc Trăng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định các nội dung liên quan đến 

việc phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 

sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan đến thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phân cấp cho Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông theo quy định tại 

Điều 16 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, trên địa bàn thuộc phạm vi quản 

lý. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải  

a) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây 

dựng; công bố; công bố lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông của Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có bến khách ngang sông 
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hoạt động không phép. 

c) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 

theo quy định. 

2. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Tổ chức quản lý, khai thác bến khách ngang sông; thực hiện các biện pháp 

bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, chống lấn, chiếm hành lang bảo vệ 

luồng; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và chịu trách nhiệm 

về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại địa phương. 

b) Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp lực lượng Thanh tra giao thông thực 

hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông 

đường thủy nội địa đối với bến khách ngang sông và phương tiện hoạt động tại bến. 

c) Định kỳ báo cáo theo quy định của Thông tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa, gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

Bến khách ngang sông đã được Sở Giao thông vận tải công bố, cấp giấy phép 

hoạt động trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được khai thác theo thời 

hạn ghi trong quyết định, giấy phép. Khi hết thời hạn, nếu tiếp tục khai thác thì Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố lại, gia hạn hoạt động 

theo quy định. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày       tháng      năm 2021. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

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

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Email: sotp@soctrang.gov.vn; 

- Lưu: VT, TH.... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

mailto:sotp@soctrang.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-15T07:53:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




