
 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH  BÌNH  

(Ban hành theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày       tháng 12  năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi 

chú Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Lĩnh vực đường thủy nội địa  

1 

Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến khách 

ngang sông, bến thủy nội 

địa phục vụ thi công công 

trình chính 

5 ngày làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

UBND cấp 

huyện  

Không X 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động đường thủy 

nội địa;  

- Quyết định số 29/2022/QĐ-

UBND ngày 26/8/2022 của 

UBND tỉnh về việc phân cấp 

thẩm quyền 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 Ninh Bình 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính 

5 ngày làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

UBND cấp 

huyện  

100.000 

đồng/lần 
X 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động đường thủy 

nội địa;  

- Quyết định số 29/2022/QĐ-

UBND ngày 26/8/2022 của 

UBND tỉnh về việc phân cấp 

thẩm quyền 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 Ninh Bình 

   



 

 

 

Phụ lục 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH 

(Ban hành theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         tháng  12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 

1 1.009453.000.00.00.H42 

Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến khách 

ngang sông, bến thủy nội 

địa phục vụ thi công công 

trình chính 

Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 

của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền 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 Ninh Bình 

Thủ tục hành chính này 

được ban hành tại Quyết 

định số 593/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 của 

UBND tỉnh  

2 1.009455.000.00.00.H42 

Công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến thủy 

nội địa phục vụ thi công 

công trình chính 

Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 

của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền 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 Ninh Bình 

Thủ tục hành chính này 

được ban hành tại Quyết 

định số 593/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 của 

UBND tỉnh  

3 1.002877.000.00.00.H42 

Cấp Giấy phép vận tải qua 

biên giới Campuchia - Lào 

- Việt Nam 

Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, 

thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới 

Thủ tục hành chính này 

được ban hành tại  Quyết 

định số 284/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2021 của 

UBND tỉnh 

4 1.002869.000.00.00.H42 

Cấp lại Giấy phép vận tải 

qua biên giới Campuchia - 

Lào - Việt Nam 

Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, 

thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới 

Thủ tục hành chính này 

được ban hành tại  Quyết 

định số 284/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2021 của 

UBND tỉnh 
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