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QUYẾT ĐỊNH
Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố 

lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 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; 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 đường thủy nội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 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, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến 
khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 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, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách 
ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công 
bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông
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1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các 
nội dung sau trên địa bàn quản lý:

a) Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông;

b) Công bố hoạt động bến khách ngang sông;

c) Công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông.

2. Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện đầy đủ theo 
quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa và các quy định khác có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải

a) Tổ chức bàn giao danh sách bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh và các 
hồ sơ có liên quan đến thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, 
gia hạn hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 
thị xã;

b) Hướng dẫn thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách 
ngang sông, công bố hoạt động bến khách ngang sông, công bố lại và gia hạn hoạt 
động bến khách ngang sông; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về nội dung được phân cấp và các quy định 
khác của pháp luật về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

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

a) Thực hiện các nội dung đã được phân cấp quy định tại Điều 3 Quyết định 
này;

b) Tiếp nhận danh sách bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh và các hồ sơ 
theo điểm a khoản 1 Điều này;

c) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng có liên quan 
thường xuyên kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa nói chung, bến khách ngang sông 
nói riêng trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp hoạt động vi phạm quy 
định của pháp luật;

d) Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động bến thủy nội địa nói chung và 
công tác quản lý, cấp phép hoạt động bến khách ngang sông nói riêng trên địa bàn 
quản lý gửi Sở Giao thông vận tải định kỳ 06 tháng, 01 năm.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các hồ sơ đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố 
lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông của tổ chức, cá nhân đã gửi đến Sở 
Giao thông vận tải trước ngày quyết định này có hiệu lực thì Sở Giao thông vận tải 
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tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

2. Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đã cấp trước khi quyết định này 
có hiệu lực vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục 
hoạt động thì tổ chức, các nhân phải làm thủ tục gia hạn hoặc công bố lại theo quy 
định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa và Quyết định này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2021. Chánh văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành.
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