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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân cấp thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố
hoạt động, công bố lại, gia hạn hoạt động và đóng, tạm dừng
hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày
17 tháng 6 năm 2014;
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 giao thông đường thủy nội địa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1882/TTrSGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa
thuận thông số kỹ thuật, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn và đóng, tạm
dừng hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn địa phương quản lý; với
các nội dung cụ thể như sau:
1. 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 (viết tắt là Nghị định
số 08/2021/NĐ-CP).
2. Công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định tại Điều 19 Nghị
định số 08/2021/NĐ-CP.
3. Công bố lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông theo quy định tại
Điều 20 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP.
4. Đóng, tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông theo quy định tại Điều
24 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP.
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Điều 2. Phân công nhiệm vụ
1. Sở Giao thông vận tải bàn giao danh sách và hồ sơ các bến khách ngang
sông cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; theo dõi, hướng dẫn việc
triển khai thực hiện của các địa phương và chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh
thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp hoạt động không
đảm bảo thủ tục theo quy định; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất Ủy ban nhân
dân tỉnh và các cấp theo yêu cầu.
2. Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các lực lượng chức
năng thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội
địa; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm đối với
người, phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa theo quy định của
pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận bàn giao danh
sách và hồ sơ bến khách ngang sông do Sở Giao thông vận tải bàn giao để quản lý,
thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp tại Điều 1; chỉ đạo các lực lượng chức năng
và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn liên quan tăng cường công tác kiểm
tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động giao thông đường thủy theo quy
định.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Bến khách ngang sông đã cấp phép hoạt động trước ngày quyết định này có
hiệu lực thi hành, được khai thác theo thời hạn đã ghi trong giấy phép. Khi hết
thời hạn, nếu tiếp tục khai thác thì thực hiện thủ tục gia hạn hoạt động hoặc công
bố lại (trường hợp có sự thay đổi) theo quy định tại Điều 1 quyết định này.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận
tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc
Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ GTVT (báo cáo);
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH Quảng Nam, Báo Quảng Nam;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, KTTH, TH, NC, KSTTHC, KTN. 68
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