UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày

tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về th c
hi n cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong gi i quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhi m Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghi p vụ kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ
quy định về kinh doanh và điều ki n kinh doanh vận t i bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT Ngày 29/5/2020 Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận t i về tổ chức và qu n lý hoạt động vận t i bằng xe ô tô và dịch
vụ hỗ trợ vận t i đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận t i tại Tờ trình số
2933/TTr-SGTVT ngày 13/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính
bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận
tải tỉnh Lạng Sơn.
Điều 2. Quyết định này c hi u lực thi hành k t ngày k .

2
Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn và Quy trình nội bộ sau
hết hi u lực thi hành k t ngày Quyết định này c hi u lực:
1. Danh mục thủ tục hành chính số thứ tự 04 Mục A ban hành kèm theo
Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng
Sơn về vi c phê duy t Danh mục thực hi n cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng
Sơn.
2. Quy trình nội bộ của thủ tục hành chính số thứ tự 07 Phần I Phụ lục I
ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ
tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về vi c phê duy t thay thế quy trình nội bộ trong giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và
các tổ chức, cá nhân c liên quan chịu trách nhi m thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huy n,
thành phố;
- Các PCVP UBND tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Các phòng CM, TTTH-CB, TTPVHCC;
- Lưu: VT, TTPVHCC (HVT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1881 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số
TT

01

Số hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục hành chính

Số thứ tự ta ̣i Quyết định công bố của
Chủ tịch UBND tỉnh

Số thứ tự 7 Mục A tại Danh mục ban
hành kèm theo Quyết định số 2094/QĐUBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch
2.000909.000. Công bố đưa bến xe hàng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố
00.00.H37
vào khai thác
danh mục thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng
Sơn

Tên VBQPPL quy định viêc̣ bãi bỏ
thủ tục hành chính

Nghị
định
số
10/2020/NĐ-CP
ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy
định về kinh doanh và điều kiện
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT Ngày
29/5/2020 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng
xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

(Danh mục ấn định 01 TTHC)./.

