ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
Số:

/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Vĩnh Long

nă

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố anh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ,
lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/
Căn cứ 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
2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ
ngày 14/5/2013 của Chính
phủ về việc 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
07/8/2017 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT
2017 của Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 155/QĐ
ngày 25/01/2022 của Bộ Giao thông vận
tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông
vận tải;
Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ UBND, ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh
Vĩnh Long về việc phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
trong lĩnh vực Đường bộ, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau
ông bố mới
TTHC, trong đó:
trong lĩnh vực Đường bộ thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long;
lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
ửa đổi, bổ sung

trong đó

trong lĩnh vực Đường bộ đã được công bố tại Quyết định số
/QĐ
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố
chuẩ n hóa thuộc thẩ m quyề n giải quyế t của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tı̉nh
Vĩnh Long
trong lĩnh vực Đường bộ đã được công bố tại Quyết định số
/QĐ
ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long;
trong lĩnh vực Đường bộ đã được công bố tại Quyết định số
2038/QĐ
ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục
được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
vận tải tỉnh Vĩnh Long
trong lĩnh vực Đường thủy nội địa đã được công bố tại Quyết định
số 720/QĐ
ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh
mục
mới ban hành,
thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp huyện phối
hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:
yết, ông khai đầy đủ danh mục các
, Cổng Dịch vụ công của tỉnh

tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về

Căn cứ cách thức thực hiện của từng
được công bố tại Quyết định này
bổ sung vào Danh mục
thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉ
Danh mục
thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính
; Danh mục
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải
quyết các
được công bố kèm theo Quyết định này trong thời hạn chậm nhất 10
ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trình Chủ tịch UBND
tỉnh phê duyệt.
Tổ chức thực hiện đúng nội dung các
định này.

được công bố kèm theo Quyết

Điều 3.
Văn phòng
tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
Chủ tịch
cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

Như Điều
Cục Kiểm soát TTHC
CT, các PCT UBND tỉnh;
LĐVP UBND tỉnh;
Lưu: VT, 1.1

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG
èm theo Quyết định số
/QĐ
của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
Tên thủ tục hành

hời hạn
giải quyết

Địa điểm thực hiện

lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Đường bộ
Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Gia hạn thời gian lưu
hành tại Việt Nam cho
phương tiện của các
nước thực hiện các Hiệp
định khung ASEAN về
vận tải đường bộ qua
iên giới

Trong
thời
hạn
làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ
theo quy định

Nộp hồ sơ trực tiếp đến
Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Vĩnh Long,
địa chỉ: số 12C, đường
Hoàng Thái Hiếu, phường 1,
thành phố Vĩnh Long, tỉnh
Vĩnh Long.

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

Bổ sung, thay thế
phương tiện khai thác
tuyến vận tải hành khách
cố định giữa Việt Nam,

Trong
thời
hạn 02 ngày
làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ
theo quy định.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh
ĩnh Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiếu,
phường 1, thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết TTHC
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

công của tỉnh Vĩnh Long

Ngừng khai thác tuyến,
ngừng phương tiện hoạt
động trên tuyến vận tải
hành khách cố định giữa
Việt

việc kể từ
ngày
nhận
được hồ sơ
hợp lệ.

Điều chỉnh tần suất chạy
xe trên tuyến Việt Nam, việc kể từ
ngày
nhận
được hồ sơ
hợp lệ.

Cấp lại Giấy phép liên Trong
vận giữa Việt
hạn

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh
Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiếu,
phường 1, thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công của tỉnh Vĩnh Long

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết TTHC
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh
Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiếu,
phường 1, thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công của tỉnh Vĩnh Long

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết TTHC
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

thời Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính

Nghị
định
119/2021/NĐ

số Cơ quan giải
quyết

làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ
theo quy định

công ích đến Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh
Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiế
phường 1, thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công của tỉnh Vĩnh Long

24/12/2021 của Chính Sở Giao thông
phủ quy định về trình tự, vận tải tỉnh
thủ tục cấp, cấp lại, thu Vĩnh Long
ồi giấy phép vận tải
đường bộ qua biên giới

Cấp giấy phép vận tải Trong
thời
đường bộ quốc tế giữa hạn 02 ngày
Việt Nam và Lào
làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ
theo quy định.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh
Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiếu,
phường 1, thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công của tỉnh Vĩnh Lo

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Lo

Cấp lại giấy phép vận tải Trong
thời
đường bộ quốc tế giữa hạn 02 ngày
Việt Nam và Lào
làm việc kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ
theo quy định.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh
Vĩnh Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiếu,
phường 1, thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
24/12/2021 của Chính
hủ quy định về trình tự,
thủ tục cấp, cấp lại, thu
hồi giấy phép vận tải
đường bộ qua biên giới

Cơ quan giải
quyết
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công của tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Thủ tục hành chính cấp huyện
Thỏa thuận thông số kỹ
thuật xây dựng bến việc kể từ
khách ngang sông, bến ngày
nhận
thủy nội địa phục vụ thi được hồ sơ
hợp lệ.

Công bố hoạt động bến
khách ngang sông, bến việc kể từ
thủy nội địa phục vụ
ngày
nhận
được hồ sơ
hợp lệ.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả thuộc
Văn phòng HĐND và
UBND cấp huyện hoặc trực
tuyến tại Cổng Dịch vụ công
của
tỉnh
Vĩnh
Long

Nghị
định
số UBND
08/2021/NĐCP
ngày huyện
28/01/2021 của Chính
phủ về quản lý hoạt động
đường thủy nội địa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả thuộc
Văn phòng HĐND và
UBND cấp huyện hoặc trực

Nghị
định
số UBND
08/2021/NĐCP
ngày huyện
28/01/2021 của Chính
phủ về quản lý hoạt động
đường thủy nội địa

cấp

Quyết
định
số
03/2022/QĐ
20/01/2022 của UBND
tỉnh Vĩnh Long về việc
phân cấp thẩm quyền
quản lý hoạt động đường
thủy nội địa trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long

đồng/1
lần

cấp

tuyến tại Cổng Dịch vụ c
của
tỉnh
Vĩnh
Long

Thông

tư

số

08/11/2016 của Bộ Tài
chính về quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí, lệ phí
trong lĩnh vực đường thủy
nội địa và đường sắt.
Quyết
định
số
03/2022/QĐ
20/01/2022 của UBND
tỉnh Vĩnh Long về việc
phân cấp thẩm quyền
quản lý hoạt động đường
thủy nội địa trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long

. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
Tên thủ tục

Thời gian
giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Đường bộ
Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Gia hạn thời Trong thời hạn Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gian
lưu
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
Nội dung in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung

Nghị
định
119/2021/NĐ

số Cơ quan giải
quyết TTHC

hành tại Việt việc kể từ khi
nhận đủ hồ sơ
phương tiện hợp lệ theo quy
của
các định.
nước thực
hiện
Hiệp
định GMS

chính công ích đến Trung
tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Vĩnh Long (địa
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

ngày 24/12/2021 của Sở Giao thông
Chính phủ quy định về vận tải tỉnh
trình tự, thủ tục cấp, cấp Vĩnh Long
lại, thu hồi giấy phép vận
tải đường bộ qua biên
giới

Gia hạn thời Trong thời hạn
gian
lưu
hành tại Việt việc kể từ khi
nhận đủ hồ sơ
phương tiện hợp lệ theo quy
của Trung định.
Quốc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
chính công ích đến Trung
tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Vĩnh Long (địa
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết TTHC
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

Gia hạn thời Trong thời hạn
gian
lưu
hành tại Việt việc kể từ khi
nhận đủ hồ sơ
ương tiện hợp lệ theo quy
của
định.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
chính công ích đến Trung
tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Vĩnh Long (địa
chỉ: Số 12C, đường Hoàng

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
ngày 24/12/2021 của
Chính phủ quy định về
trình tự, thủ tục cấp, cấp
lại, thu hồi giấy phép vận

Cơ quan giải
quyết TTHC
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

i Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

tải đường bộ qua biên
giới

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
chính công ích đến Trung
tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Vĩnh Long (địa
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
yết TTHC
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

ký Trong thời hạn Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
thác tuyến việc kể từ khi chính công ích đến Trung
vận tải hành nhận đủ hồ sơ tâm Phục vụ hành chính
khách
cố hợp lệ theo quy công tỉnh Vĩnh Long (địa
định
giữa định.
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Việt Nam,
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết TTHC
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

Gia hạn thời Trong thời hạn
gian
lưu
hành tại Việt việc kể từ kh
nhận đủ hồ sơ
phương tiện hợp lệ theo quy
của
Lào, định.

Đăng

Vĩnh

Gia hạn thời Trong thời hạn
gian
lưu
hành tại Việt việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ
phương tiện hợp lệ theo quy
của Lào
định.

Long

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
chính công ích đến Trung
tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Vĩnh Long (địa
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩ

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết TTHC
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩ

Trong thời hạn Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
vận
giữa việc kể từ ngày chính công ích đến Trung
Việt Nam và nhận đủ hồ sơ tâm Phục vụ hành chí
hợp lệ theo quy công tỉnh Vĩnh Long (địa
định.
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
ngày 24/12/2021 củ
Chính phủ quy định về
trình tự, thủ tục cấp, cấp
lại, thu hồi giấy phép vận
tải đường bộ qua biên
giới

Cơ quan giải
quyết TTHC:
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

Cấp Giấy

Cấp lại Giấy Trong thời hạn Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
vận
giữa việc kể từ ngày chính công ích đến Trung
Việt
nhận đủ hồ sơ tâm Phục vụ hành chính
hợp lệ theo quy công tỉnh Vĩnh Long (địa
định.
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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
giới

Cơ quan giải
quyết TTHC:
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

Cấp

Giấy Trong thời hạn Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
ửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
vận
giữa việc kể từ ngày chính công ích đến Trung
Việt Nam và nhận đủ hồ sơ tâm Phục vụ hành chính
hợp lệ theo quy công tỉnh Vĩnh Long (địa
định.
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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

Cơ quan giải
quyết TTHC:
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

Cấp

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
ngày 24/12/2021 của
Chính phủ quy định về

Cơ quan giải
quyết TTHC:
Sở Giao thông
vận tải tỉnh

vận
Việt

Giấy Trong thời hạn Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
giữa việc kể từ ngày chính công ích đến Trung
Nam, nhận đủ hồ sơ tâm Phục vụ hành chính

hợp lệ theo quy công tỉnh Vĩnh Long (địa
định.
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

trình tự, thủ tục cấp, cấp Vĩnh Long
lại, thu hồi giấy phép vận
tải đường bộ qua biên
giới

Cấp lại Giấy Trong thời hạn Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
vận
việc kể từ ngày chính công ích đến Trung
giữa
Việt nhận đủ hồ sơ tâm Phục vụ hành chính
hợp lệ theo quy công tỉnh Vĩnh Long (địa
định.
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

Nghị
định
số
119/2021/NĐ
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 biê
giới

Chấp thuận
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
xây
dựng ngày làm việc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
cùng
thời kể từ khi nhận chính công ích đến Trung
điểm
với
tâm Phục vụ hành chính
cấp
giấy đủ hồ sơ theo công tỉnh Vĩnh Long (địa
quy
định chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
dựng công thời gian kiểm phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh

Thông

Cơ quan giải
quyết TTHC:
Sở Giao thông
vận tải tỉnh
Vĩnh Long

tư Cơ quan giải
số
quyết TTHC:
Sở Giao thông
của Bộ trưởng Bộ GTVT vận tải tỉnh
hướng dẫn thực hiện một Vĩnh Long
số điều của Nghị định
số 11/2010/NĐ
24/02/2010 của Chính

trình thiết
yếu
trong
phạm vi bảo
vệ kết cấu
hạ tầng giao
thông đường
bộ của quốc
lộ, đường bộ
cao tốc đang
thuộc phạm
vi quản lý
của Bộ Giao
thông vận
tải

tra
hiện Long) hoặc trực tuyến tại
trường) đối với Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Long
chấp thuận xây Vĩnh
dựng cùng thời
điểm với cấp
giấy phép th
công xây dựng
công trình điện
từ 35 kV trở
xuống có tổng
chiều dài nhỏ
hơn 01 km xây
dựng
trong
phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng
đường
bộ.
Trường
hợp
phải kiểm tra
hiện trường thì
thời hạn chấp
thuận xây dựng
cùng thời điểm
với cấp giấy

phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ
đây gọi tắt là Thông tư số
Thông tư 13/2020/TT
sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư
số
của Bộ trưởng Bộ GTVT
tư số
của Bộ trưởng GTVT sửa
đổi, bổ sung một số điều
của
Thông
tư
số
Thông tư số 39
sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư
số
của Bộ trưởng Bộ GTVT.

ngày làm việc.
Gia
chấp
xây

hạn Thời gian giải
thuận quyết: trong 0
dựng ngày làm việc
thiết
yếu, kể từ khi nhận
chấp thuận được đơn đề
xây
dự
nghị gia hạn;
cùng
thời
Thời gian gia
điểm
với
cấp
giấy hạn: chỉ thực
hiện việc gia
hạn 01 lần với
dựng công thời
gian
trình thiết
yếu
trong
phạm vi bảo
vệ kết cấu
hạ tầng giao
thông đường
bộ của quốc
lộ, đường bộ
cao tốc đang
thuộc phạm
vi quản lý
của Bộ Giao
thông vận
tải

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu
chính công ích đến Trung
tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Vĩnh Long (địa
chỉ: Số 12C, đường Hoàng
Thái Hiếu, phường 1, thành
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long) hoặc trực tuyến tại
Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Vĩnh
Long

Thông

tư Cơ quan giải
quyết TTHC:
Sở Giao thông
của Bộ trưởng Bộ GTVT vận tải tỉnh
hướng dẫn thực hiện một Vĩnh Long
số điều của Nghị định
số 11/2010/NĐ
24/02/2010 củ
phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ (sau
đây gọi tắt là Thông tư số
số

Thông tư 13/2020/TT
sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư
số
của Bộ trưởng Bộ GTVT
tư số
của Bộ trưởng GTVT sửa
đổi, bổ sung một số điều
của
Thông
tư
số
Thông tư số 39/2021/TT

sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư
số
của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Lĩnh vự Đường thủy nội địa
Thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện
Gia hạn hoạt Trong thời hạn
động cảng,
bến thủy nội việc, kể từ
địa
ngày nhận đủ
hồ sơ theo quy
định.

Cấp tỉnh: Nộp hồ sơ trực
iếp hoặc gửi hồ sơ qua
dịch vụ bưu chính công ích
đến Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Vĩnh
Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiếu,
phường 1, thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công của tỉnh Vĩnh Long

Cấp huyện: Nộp hồ sơ
trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua
dịch vụ bưu chính công ích
đến Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả thuộc Văn
phòng HĐND và UBND
cấp huyện hoặc trực tuyến
tại Cổng Dịch vụ công của

Nghị
định
số
08/2021/NĐ
28/01/2021 của Chính
phủ về quản lý hoạt động
đường thủy nội địa

Sở
Giao
thông vận tải:
gia hạn đối với
cảng thủy nội
địa trên đường
Quyết
định
số thủy nội địa địa
phương, đường
03/2022/QĐ
20/01/2022 của UBND thủy nội địa
tỉnh Vĩnh Long về việc
phân cấp thẩm quyền nối với đường
quản lý hoạt động đường thủy nội địa địa
thủy nội địa trên địa bàn phương, cảng
hủy nội địa
tỉnh Vĩnh Long
nước cảng biển
nối với đường
thủy nội địa địa
phương và bến
thủy nội địa
trên địa bàn
tỉnh, thành phố

tỉnh

Vĩnh

Long

trực
thuộc
trung ương trừ
trường
hợp
thuộc
thẩm
quyền của Bộ
Giao thông vận
tải
và
các
trường
hợp
khác do Bộ
Giao thông vận
tải quyết định.
UBND cấp
huyện: gia hạn
bến
khách
bến thủy nội
địa phục vụ thi
chính trên địa
bàn tỉnh, thành
phố trực thuộc
trung ương.

Chấp thuận Trong thời hạn
phương án
bảo đảm an việc, kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ theo quy
định.

Cấp tỉnh: Nộp hồ sơ trực
tiếp hoặc gửi hồ sơ qua
dịch vụ bưu chính công ích
đến Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Vĩnh
Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiếu,
phường 1, thành phố Vĩnh

Nghị
định
số
Sở GTVT
08/2021/NĐ
Đối với những
28/01/2021 của
tuyến đường
phủ về quản lý hoạt động thủy nội đia
đường thủy nội địa
thuộc phạm vi
Quyết
định
số quản lý
03/2022/QĐ
cấp
20/01/2022 của UBND huyện: Đối với

ỉnh Vĩnh Long) hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công của tỉnh Vĩnh Long

tỉnh Vĩnh Long về việc
phân cấp thẩm quyền
quản lý hoạt động đường
thủy nội địa trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long

những tuyến
đường thủy nội
đia thuộc phạm
vi quản lý

Nghị
định
số
08/2021/NĐ
28/01/2021 của Chính
phủ về quản lý hoạt động
đường thủy nội địa

Sở GTVT
Đối với các
bến thủy nội
địa (bến hành
khách,
bến

Cấp huyện: Nộp hồ sơ
trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua
dịch vụ bưu chính công ích
đến Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả thuộc Văn
phòng HĐND và UBND
cấp huyện hoặc trực tuyến
tại Cổng Dịch vụ công của
tỉnh
Vĩnh
Long

Công bố lại Trong thời hạn
hoạt động
bến thủy nội việc, kể từ
địa
ngày nhận đủ
hồ sơ theo quy
định.

Cấp tỉnh: Nộp hồ sơ trực
tiếp hoặc gửi hồ sơ qua
dịch vụ bưu chính công ích
đến Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Vĩnh
Long (địa chỉ: Số 12C,
đường Hoàng Thái Hiếu,
phường 1, thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc
trực tuyến tại Cổng Dịch vụ
công của tỉnh Vĩnh Long

Cấp huyện: Nộp hồ sơ

Quyết
định
số
03/2022/QĐ
20/01/2022 của UBND
tỉnh Vĩnh Long về việc
phân cấp thẩm quyền
quản lý hoạt động đường
thủy nội địa trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long

bến hàng hóa)
trên địa bàn
tỉnh.
Ủy ban nhân
dân cấp huyện:
Đối với các
bến
khách

trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua
dịch vụ bưu chính công ích
đến Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả thuộc Văn
phòng HĐND và UBND
cấp huyện hoặc trực tuyến
tại Cổng Dịch vụ công của
tỉnh
Vĩnh
Long

Danh mục TTHC đưa ra khỏi

bến thủy nội
địa phục vụ
chính trên địa
bàn quản lý

công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh

Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vự Đườ

ộ

Chấp thuận xây dựng
thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
đường bộ của quốc lộ, đường bộ
tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Giao thông vận tải

Chấp thuận thi công xây dựng các công trình
có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
của đường bộ đang khai thác

ự

ệ

o quy đị

ủ

Thông tư số
ẩ
ửa đổ ổ
ộ ố điề ủa Thông tư số
Đườ
ủ ộ trưở
ộ
hướ
ẫ
ự
ệ
ộ ố điề ủ
ị đị
ố
11/2010/NĐ
ủ
ủ
đị
ề ả
ả ệ ế ấ ạ ầ
thông đườ
ộ
Bộ Giao thông vận tải không công bố

ậ
ộ

ề

ả
ệ

ủ

ổ

ộ

ụ

Thủ tục hành chính này
thực hiện theo quy định
pháp luật hiện hành

Cấp phép thi công xây dựng các công trình
có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
của đường bộ đang khai thác

Bộ Giao thông vận tải không công bố

Thủ tục hành chính này
thực hiện theo quy định
pháp luật hiện hành

Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến Quyết định số 03/2022/QĐ
khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ 20/01/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc
phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đã phân cấp thẩm quyền
thực hiện cho UBND cấp
huyện

ng bố hoạt động bến khách ngang sông, Quyết định số 03/2022/QĐ
bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình 20/01/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc
phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đã hân cấp thẩm quyền
thực hiện cho UBND cấp
huyện

