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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
––––––– 

Số:     5/2021/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày    22  tháng 3  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập 

Thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức,  

viên chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang; 

 Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 707/SNV-

TCBC&TCPCP ngày 18 tháng 3 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 

2021 và thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về việc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 

10/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trƣởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Thủ trƣởng các cơ quan, tổ chức có chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

Trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   5/2021/QĐ-UBND  

Ngày  22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định đối tƣợng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, cấp độ, thứ tự ƣu 

tiên, cách tính chỉ tiêu và quy trình nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trong các cơ quan nhà nƣớc từ tỉnh đến cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ 

chức Hội có tính chất đặc thù sử dụng biên chế nhà nƣớc thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nƣớc từ tỉnh đến cấp huyện thuộc diện xếp 

lƣơng theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 

3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Công chức, viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng 

lương từ nguồn thu sự nghiệp) xếp lƣơng theo bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp 

vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 
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c) Cán bộ cấp xã quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã 

quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2019 của Chính phủ về chức danh, số lƣợng, một số chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức ở xã, phƣờng, thị trấn và những ngƣời hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; 

d) Những ngƣời xếp lƣơng theo bảng lƣơng do Nhà nƣớc quy định thuộc 

chỉ tiêu biên chế đƣợc ngân sách nhà nƣớc cấp kinh phí trong các tổ chức hội có 

tính chất đặc thù; 

đ) Những ngƣời xếp lƣơng theo bảng lƣơng chuyên môn, nghiệp vụ, thừa 

hành phục vụ do Nhà nƣớc quy định đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định đến 

làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn 

thuộc danh sách trả lƣơng của cơ quan, đơn vị; 

Các đối tƣợng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này, sau đây gọi tắt là 

cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Đối tƣợng không áp dụng: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tƣ 

số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Việc xem xét, quyết định nâng lƣơng trƣớc thời hạn phải đảm bảo công 

bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đảm bảo số ngƣời đƣợc nâng lƣơng 

trƣớc thời hạn trong năm không vƣợt quá 10% tổng số ngƣời trong danh sách trả 

lƣơng tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

2. Ngƣời đƣợc xem xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn phải đảm bảo tiêu chuẩn, 

điều kiện và cấp độ thành tích đạt đƣợc trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất 

đối với các ngạch hoặc chức danh có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên đủ 36 tháng và trong khoảng thời gian 4 năm gần nhất đối với các ngạch 
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hoặc chức danh có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 24 tháng 

tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn. Thành 

tích để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc xác định theo thời điểm ban hành 

quyết định công nhận thành tích đạt đƣợc trong khoảng thời gian nêu trên. 

3. Việc xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc căn cứ vào thành tích cao 

nhất đạt đƣợc của cán bộ, công chức, viên chức trong khoảng thời gian 6 năm 

hoặc 4 năm gần nhất nêu tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này. 

4. Khi có quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn thì các thành tích công 

tác đƣợc khen thƣởng trƣớc đó không đƣợc tính vào thành tích để xét nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn cho các lần tiếp theo. 

5. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. 

6. Không xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên 

chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử theo quy 

định pháp luật hiện hành. 

Chƣơng II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Tiêu chuẩn nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

Cán bộ, công chức, viên chức đƣợc xem xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

khi đạt các tiêu chuẩn sau: 

1. Trong khoảng thời gian theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quy chế này 

đƣợc cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lƣợng hàng năm từ mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

2. Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, 

giáng chức, cách chức. 
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3. Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã đƣợc cấp có thẩm 

quyền công nhận bằng văn bản. 

Điều 4. Điều kiện xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

Mức lƣơng hiện hƣởng chƣa xếp vào bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch 

hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên thì đƣợc xét nâng một bậc lƣơng trƣớc thời hạn tối đa là 12 tháng so với 

thời gian quy định. 

Điều 5. Cấp độ về thành tích xuất sắc để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn  

Cán bộ, công chức, viên chức đạt đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 quy chế 

này thì căn cứ vào cấp độ thành tích lập đƣợc trong khoảng thời gian theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn, cụ 

thể nhƣ sau: 

1. Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 12 tháng trong trƣờng hợp đạt một trong 

các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thƣởng: 

a) Huân chƣơng các loại, các hạng: Sao vàng, Hồ Chí Minh, Độc lập, Lao động. 

b) Danh hiệu vinh dự Nhà nƣớc: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng 

lực lƣợng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Nhà giáo nhân dân; Nhà giáo 

ƣu tú; Thầy thuốc nhân dân; Thầy thuốc ƣu tú; Nghệ sỹ nhân dân; Nghệ sỹ ƣu 

tú; Nghệ nhân nhân dân; Nghệ nhân ƣu tú; 

c) Giải thƣởng Hồ Chí Minh; Giải thƣởng Nhà nƣớc; 

d) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 

đ) Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ; 

e) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ƣơng; 
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g) 4 năm liên tục gần nhất tại thời điểm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đối với các ngạch hoặc chức danh nghề 

nghiệp có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 03 năm (36 

tháng); 3 năm liên tục gần nhất tại thời điểm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đối với các ngạch hoặc chức danh nghề 

nghiệp có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 02 năm (24 tháng). 

2. Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 9 tháng trong trƣờng hợp đạt một trong 

các điều kiện, danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thƣởng: 

a) 01 năm đƣợc tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ƣơng 

và 01 năm gần nhất tại thời điểm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đạt danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp 

cơ sở và 01 năm gần nhất tại thời điểm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc 

tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ƣơng; 

b) 03 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với các ngạch hoặc 

chức danh nghề nghiệp có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 03 

năm (36 tháng); 02 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với các ngạch 

hoặc chức danh nghề nghiệp có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên 

đủ 02 năm (24 tháng); 

c) 04 năm đƣợc đánh giá, xếp loại chất lƣợng “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” đối với các ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp có yêu cầu thời gian 

nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 03 năm (36 tháng); 03 năm đƣợc đánh giá, xếp 

loại chất lƣợng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với các ngạch hoặc chức 

danh nghề nghiệp có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 02 năm 

(24 tháng); 

3. Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 6 tháng trong trƣờng hợp đạt một trong 

các điều kiện, danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thƣởng: 

a) 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 
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b) Đƣợc Giám đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen 03 lần trở lên đối với các ngạch hoặc 

chức danh nghề nghiệp có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 03 

năm (36 tháng) hoặc tặng giấy khen 02 lần trở lên đối với các ngạch hoặc chức 

danh nghề nghiệp có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 02 năm 

(24 tháng); 

c) 03 năm đƣợc đánh giá, xếp loại chất lƣợng “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” đối với các ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp có yêu cầu thời gian 

nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 03 năm (36 tháng); 02 năm đƣợc đánh giá, xếp 

loại chất lƣợng“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với các ngạch hoặc chức 

danh nghề nghiệp có yêu cầu thời gian nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên đủ 02 năm 

(24 tháng); 

d) 01 lần đƣợc Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ƣơng tặng Bằng khen. 

4. Trƣờng hợp đặc biệt khác do Thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thống 

nhất với cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấpnhất trí đề nghị khi 

xét thấy cần thiết và chỉ giải quyết trong tỷ lệ số ngƣời đƣợc xét nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn theo quy định. 

Điều 6. Thứ tự ƣu tiên trong xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

1. Trƣờng hợp trong một lần xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn, số ngƣời 

đủ tiêu chuẩn nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều 

hơn tỷ lệ quy định thì ƣu tiên xét hết nhóm đối tƣợng có cấp độ thành tích đƣợc 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 12 tháng mới xét đến nhóm đối tƣợng có cấp độ 

thành tích đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 9 tháng và cuối cùng là 6 tháng. 

2. Trƣờng hợp có từ hai ngƣời trở lên có cùng một cấp độ thành tích mà 

không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho tất cả, thì ƣu tiên theo 

thứ tự sau: 
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a) Ngƣời có nhiều thành tích hơn (thành tích đƣợc quy định tại Điều 5 

Quy chế này). 

b) Ngƣời có thành tích xuất sắc đã xét trong đợt nâng lƣơng trƣớc thời 

hạn kỳ trƣớc, nhƣng chƣa đƣợc nâng do không còn chỉ tiêu; 

c) Ngƣời có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công 

tác đƣợc ứng dụng và mang lại hiệu quả (đƣợc Hội đồng tƣ vấn nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh hoặc Hội đồng khoa học công nghệ cấp cơ sở công nhận) 

hoặc chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (có quyết định của ngƣời có 

thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo hoặc Tổ biên tập văn bản quy phạm pháp 

luật; văn bản quy phạm pháp luật đã đƣợc cấp có thẩm quyền ban hành). 

d) Ngƣời chƣa đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn trong quá trình công tác; 

đ) Ngƣời có năm công tác nhiều hơn; 

e) Ngƣời dân tộc thiểu số; 

g) Giới tính nữ; 

h) Ngƣời không giữ chức vụ lãnh đạo; 

i) Ngƣời có mức lƣơng thấp hơn. 

Điều 7. Cách tính chỉ tiêu và thời điểm đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn  

1. Căn cứ vào số cán bộ, công chức, viên chứctrong danh sách trả lƣơng 

của cơ quan, đơn vị để làm cơ sở tính chỉ tiêu nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Danh sách trả lƣơng của cơ 

quan, đơn vị đƣợc xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế 

(đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lƣợng ngƣời làm việc (đối với viên 

chức) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn. 
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2. Cách tính chỉ tiêu nâng lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị đƣợc giao từ 10 biên chế trở lên: 

a) Cứ mỗi 10 ngƣời trong danh sách trả lƣơng, cơ quan đơn vị đƣợc xác 

định có 01 chỉ tiêu nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 

b) Đối với số ngƣời trong danh sách trả lƣơng dƣ ra dƣới 10 ngƣời của cơ 

quan, đơn vị đƣợc tính nhƣ sau: 

- Nếu số dƣ từ 08 đến 09 thì đƣợc bổ sung thêm 01 chỉ tiêu; 

- Nếu số dƣ từ 04 đến 07 thì trong 02 năm đƣợc bổ sung thêm 01 chỉ tiêu; 

- Nếu số dƣ từ 03 trở xuống thì không bổ sung thêm chỉ tiêu. 

3. Cách tính chỉ tiêu tại cơ quan, đơn vị đƣợc giao dƣới 10 biên chế: 

a) Từ 08 đến 09 ngƣời thì đƣợc 01 chỉ tiêu; 

b) Từ 07 ngƣời trở xuống thì trong 02 năm đƣợc 01 chỉ tiêu; 

4. Số chỉ tiêu nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc của 

đơn vị sự nghiệp công lập, của chi cục thuộc sở hoặc đơn vị sự nghiệp thuộc Chi 

cục đƣợc tính riêng theo số biên chế hoặc số lƣợng ngƣời làm việc đƣợc cấp có 

thẩm quyền giao. 

5. Đối với phòng chuyên môn, tổ chức khác thuộc sở, ban, ngành; phòng 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã thì chỉ 

tiêu nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc đƣợc tính chung 

trong tổng chỉ tiêu biên chế của sở, ban, ngành, của Ủy ban nhân dân huyện,tổng 

số cán bộ, công chức cấp xã (theo từng đơn vị) đƣợc cấp có thẩm quyền giao sau 

khi trừ đi số chỉ tiêu biên chế của đơn vị sự nghiệp công lập, của chi cục thuộc 

sở, đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục (nếu có). 

6. Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số ngƣời trong tỷ lệ đƣợc 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn (kể cả 
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số ngƣời đƣợc cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không đƣợc tính 

vào tỷ lệ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm sau. 

7. Thời điểm hƣởng bậc lƣơng mới do đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

đƣợc tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chứccó số tháng giữ bậc lƣơng cũ 

cộng với số tháng đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn bằng số tháng theo quy định 

để đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên. Trƣờng hợp tính từ ngày 01 tháng 01 của 

năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đến thời điểm đủ điều kiện để nâng bậc 

lƣơng thƣờng xuyên theo quy định không còn đủ để nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

6 tháng, 9 tháng, 12 tháng tƣơng ứng với cấp độ thành tích đạt đƣợc thì thời điểm 

hƣởng bậc lƣơng mới do đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc tính kể từ ngày 

01 tháng 01 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn. 

8. Trƣờng hợp ngày ký quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn sau thời 

điểm đƣợc tính hƣởng bậc lƣơng mới thì cán bộ, công chức, viên chức đƣợc truy 

lĩnh tiền lƣơng và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lƣơng tăng thêm 

giữa bậc lƣơng mới so với bậc lƣơng cũ. 

Điều 8. Quy trình xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn  

1. Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố căn cứ quy định này có trách nhiệm trao đổi, thống 

nhất với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp tiến hành xét chọn 

những ngƣời đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập 

thành tích trong số những trƣờng hợp tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng 

lƣơng trƣớc thời hạn còn thiếu từ 01 đến 12 tháng là đến hạn nâng bậc lƣơng 

thƣờng xuyên theo quy định. Hoàn thành việc tổng hợp, họp xét xong trƣớc 

ngày 15/6 (6 tháng đầu năm) và 15/11 (6 tháng cuối năm). 

2. Sau khi có kết quả xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn, cơ quan, đơn vị, tổ 

chức có ngƣời đƣợc xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn thông báo, đăng tải danh sách 
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ngƣời đƣợc nâng lƣơng trƣớc thời hạn trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết 

công khai tại cơ quan, đơn vị, tổ chức (trong thời hạn 05 ngày làm việc). 

3. Hết thời hạn thông báo công khai, nếu không có phản ánh, vƣớng mắc, 

thực hiện bƣớc tiếp theo nhƣ sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoặc giữ ngạch chuyên viên cao cấp và 

tƣơng đƣơng, các cơ quan, đơn vị tổng hợp hồ sơ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

gửi về Sở Nội thẩm định trƣớc thời điểm đủ điều kiện nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên ít nhất 03 tháng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại thì Thủ trƣởng cơ quan, 

đơn vị quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc khi 

có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ. 

c) Đối với các trƣờng hợp đủ điều kiện xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

6 tháng đầu năm hoặc 6 tháng cuối năm nhƣng thời gian hƣởng thực tế (tính từ 

ngày 01 tháng 01 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đến ngày đủ điều 

kiện xét nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên) ít hơn 6 tháng thì đơn vị chủ động có 

văn bản gửi Sở Nội vụ thẩm định trƣớc thời điểm đối tƣợng đủ điều kiện nâng 

bậc lƣơng thƣờng xuyên ít nhất 01 tháng. 

4. Hồ sơ xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn bao gồm: 

a) Công văn của cơ quan, đơn vị kèm theo danh sách đề nghị các trƣờng 

hợp nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn (theo mẫu số 1). 

b) Biên bản cuộc họp xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của cơ quan, đơn 

vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong đó tóm tắt kết 

quả thực hiện nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 02 năm gần nhất của cơ quan, đơn 

vị; ghi rõ số biên chế đƣợc giao, số biên chế trả lƣơng và chỉ tiêu đƣợc nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn của cơ quan, đơn vị theo cách tính chỉ tiêu tại khoản 1, 
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Điều 5 Quy chế này; danh sách các trƣờng hợp đƣợc xét nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn của năm hiện tại. 

c) Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn. 

d) Bản sao các quyết định khen thƣởng. 

đ) Bản sao quyết định tuyển dụng, điều động, tiếp nhận hoặc quyết định 

chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch (đối với những ngƣời mới đƣợc tuyển dụng, điều 

động, tiếp nhận, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch); bản sao quyết định nâng bậc 

lƣơng gần nhất. 

e) Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích của cán 

bộ lãnh đạo diện Tỉnh ủy quản lý hoặc công chức, viên chức ngạch chuyên viên 

cao cấp và tƣơng đƣơng lập thành 03 bộ; công chức, viên chức khác là 01 bộ. 

Điều 9. Quy định chuyển tiếp 

1. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 

17/11/2000 của Chính phủ trong chỉ tiêu đƣợc cấp có thẩm quyền giao, đƣợc 

tiếp tục áp dụng quy định về nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc tại Quy chế này cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai việc điều 

chỉnh lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo quy định của 

pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thƣơng mại tại Thông tƣ 

số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Các trƣờng hợp thuộc chỉ tiêu nâng lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc của năm 2020 nhƣng thực hiện trong Quý I của năm 2021thì tiếp 

tục áp dụng các quy định về nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn tại Quyết định số 

04/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 và Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 

09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 
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Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Tổ chức triển khai Quy chế này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Thực hiện việc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm về đề nghị nâng 

bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 

3. Ban hành Quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích 

đối với công chức, viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau khi 

đƣợc Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định, thỏa thuận). 

4. Định kỳ có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chế 

độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý (qua 

Sở Nội vụ) trƣớc ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định. 

Điều 11. Giám đốc Sở Nội vụ 

1. Thẩm định, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

trình cấp có thẩm quyền quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành 

tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo diện Tỉnh ủy, Ban 

Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; các trƣờng hợp xếp ngạch chuyên 

viên cao cấp và tƣơng đƣơng (trình Bộ Nội vụ thỏa thuận trƣớc khi quyết định). 

2. Thẩm định, thỏa thuận để Giám đốc các sở, Thủ trƣởng các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Chủ tịch các tổ chức hội có tính chất đặc thù ban hành quyết định nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích đối với cán bộ, công chức, viên chức theo 

phân cấp. 
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3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp báo 

cáo việc thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:    6/2021/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày  31 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều 14 Quy chế thi đua, khen thƣởng  

ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thưởng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 590/TTr-SNV,     

ngày 08/3/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều 14 Quy chế thi đua, khen 

thƣởng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 

09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.  

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, 

Thủ trƣởng các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:       301/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hoà Bình, ngày    5   tháng 02  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hóa chất, 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng tỉnh Hòa Bình 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

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 92/2017/NĐ-CP ngày 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 chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3341/QĐ-BCT ngày 16/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 200/TTr-SCT 

ngày 03/02/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ (01 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thƣơng, công bố tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 25/6/2016 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thƣơng, 

Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HÓA CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH HÕA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số:    301/QĐ-UBND ngày    5  tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––– 

 

STT Tên thủ tục hành chính/Mã 

TTHC 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục 

hành chính (2) 

Lĩnh vực Cơ quan thực 

hiện 

1 

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 

Kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng 

công nghiệp nguy hiểm. 

2.000179.000.00.00.H28 

  - Thông tƣ số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 

của Bộ Công Thƣơng quy định danh mục hang hóa 

nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển 

và vận chuyển hang hóa nguy hiểm bằng phƣơng 

tiện giao thong cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng 

thủy nội địa. 

- Quyết định số 3341/QĐ-BCT ngày 16/12/2020 của 

Bộ Công Thƣơng về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thƣơng. 

Hóa chất Sở Công 

Thƣơng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:       568/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày    17  tháng 3  năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,  

Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––– 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 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 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số     

36/TTr-SVHTT&DL ngày 16/3/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục danh mục thủ tục hành 

chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa (04 TTHC cấp tỉnh; 2 TTHC cấp 

huyện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này 

đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ 

“csdl.dichvucong.gov.vn”;  Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, 

chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ:  http://vpubnd.hoabinh.gov.vn; Trang 

thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (địa chỉ: 

http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp huyện kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian 

trong tháng 3/2021. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC đƣợc công bố tại Quyết định 

này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn/
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quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc niêm yết, công khai danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử, trụ 

sở cơ quan, đơn vị; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp huyện theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

                Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:    568/QĐ-UBND  ngày  17  tháng 3  năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––– 
 

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

(Sửa đổi, bổ sung 04 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Văn hóa, số thứ tự 38, 39, 40, 41; 02 TTHC cấp huyện lĩnh vực Văn hóa, số 

thứ tự 01, 02 công bố tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình). 

 

Số 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính/Mã TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ 

sung TTHC 

 

Căn cứ pháp lý 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Lĩnh vực Văn hóa 

1 

Cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke 

1.001029.000.00.00.H28 

05 ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

- Tại các thành phố 

trực thuộc trung ƣơng 

và tại các thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Từ 01 đến 03 phòng: 

4.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 

6.000.000 đồng/giấy. 

Thông tƣ số 01/2021/TT-

BTC ngày 07 tháng 01 

năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh karaoke, vũ 

trƣờng. Có hiệu lực thi 

- Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ quy 

định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trƣờng. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 
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+ Từ 06 phòng trở lên: 

12.000.000 đồng/giấy. 

- Tại khu vực khác  

+ Từ 01 đến 03 phòng: 

2.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 

3.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 

6.000.000 đồng/giấy. 

hành từ ngày 25 tháng 02 

năm 2021 

tháng 9 năm 2019. 

- Thông tƣ số 

01/2021/TT-BTC ngày 

07 tháng 01 năm 2021 

của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính quy định về mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh 

karaoke, vũ trƣờng. Có 

hiệu lực thi hành từ 

ngày 25 tháng 02 năm 

2021. 

 

2 

Cấp Giấy phép đủ điều 
kiện kinh doanh dịch 
vụ vũ trường 

1.001008.000.00.00.H2

8 

05 ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

- Tại các thành phố 

trực thuộc trung ƣơng 

và tại các thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

Mức thu phí thẩm định 

cấp Giấy phép là 

15.000.000 đồng/giấy; 

- Tại các khu vực khác: 

Mức thu phí thẩm định 

cấp Giấy phép là 

10.000.000 đồng/giấy. 

3 

Cấp Giấy phép điều 
chỉnh Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke 

1.000963.000.00.00.H2

04 ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành 

chính 

công tỉnh 

- Tại các thành phố 

trực thuộc trung ƣơng 

và tại các thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

Đối với trƣờng hợp đã 

đƣợc cấp phép kinh 

Thông tƣ số 01/2021/TT-

BTC ngày 07 tháng 01 

năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 
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8 Hòa Bình doanh karaoke đề nghị 

tăng thêm phòng là 

2.000.000 

đồng/phòng, nhƣng 

tổng mức thu không 

quá 12.000.000 

đồng/giấy phép/lần 

thẩm định. 

- Tại khu vực khác: 

Đối với trƣờng hợp đã 

đƣợc cấp phép kinh 

doanh karaoke đề nghị 

tăng thêm phòng là 

1.000.000 

đồng/phòng, nhƣng 

tổng mức thu không 

quá 6.000.000 

đồng/giấy phép/lần 

thẩm định. 

- Mức thu phí thẩm 

định điều chỉnh giấy 

phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke 

đối với trƣờng hợp 

thay đổi chủ sở hữu là 

500.000 đồng/giấy 

thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh karaoke, vũ 

trƣờng. Có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25 tháng 02 

năm 2021 

4 Cấp Giấy phép điều 
chỉnh Giấy phép đủ 

04 ngày 

làm 

Trung tâm 

Phục vụ 

Mức thu phí thẩm định 

điều chỉnh giấy phép 
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điều kiện kinh doanh 
dịch vụ vũ trường 

1.000922.000.00.00.H2

8 

 

việc Hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ vũ 

trƣờng đối với trƣờng 

hợp thay đổi chủ sở 

hữu là 500.000 

đồng/giấy. 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 Lĩnh vực Văn hóa 

1 

Cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke (Khi được cơ 

quan có thẩm quyền 

phân cấp) 

1.000903.000.00.00.H2

8 

05 ngày 

làm 

việc 

 

- Tại các thành phố 

trực thuộc trung ƣơng 

và tại các thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Từ 01 đến 03 phòng: 

4.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 

6.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 

12.000.000 đồng/giấy. 

- Tại khu vực khác  

+ Từ 01 đến 03 phòng: 

2.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 

3.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 

Thông tƣ số 01/2021/TT-

BTC ngày 07 tháng 01 

năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh karaoke, vũ 

trƣờng. Có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25 tháng 02 

năm 2021 

- Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ quy 

định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trƣờng. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 

tháng 9 năm 2019. 

- Thông tƣ số 

01/2021/TT-BTC ngày 

07 tháng 01 năm 2021 

của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính quy định về mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh 
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6.000.000 đồng/giấy karaoke, vũ trƣờng. Có 

hiệu lực thi hành từ 

ngày 25 tháng 02 năm 

2021. 

2 

Cấp Giấy phép điều 

chỉnh Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke(Khi 

được cơ quan có thẩm 

quyền phân cấp) 

1.000831.000.00.00.H2

8 

04 ngày 

làm 

việc 

 

- Tại các thành phố 

trực thuộc trung ƣơng 

và tại các thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

Đối với trƣờng hợp đã 

đƣợc cấp phép kinh 

doanh karaoke đề nghị 

tăng thêm phòng là 

2.000.000 

đồng/phòng, nhƣng 

tổng mức thu không 

quá 12.000.000 

đồng/giấy phép/lần 

thẩm định. 

- Tại khu vực khác: 

Đối với trƣờng hợp đã 

đƣợc cấp phép kinh 

doanh karaoke đề nghị 

tăng thêm phòng là 

1.000.000 

đồng/phòng, nhƣng 

tổng mức thu không 

quá 6.000.000 

đồng/giấy phép/lần 

Thông tƣ số 01/2021/TT-

BTC ngày 07 tháng 01 

năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh karaoke, vũ 

trƣờng. Có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25 tháng 02 

năm 2021 

- Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ quy 

định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trƣờng. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 

tháng 9 năm 2019. 

- Thông tƣ số 

01/2021/TT-BTC ngày 

07 tháng 01 năm 2021 

của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính quy định về mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh 

karaoke, vũ trƣờng. Có 

hiệu lực thi hành từ 

ngày 25 tháng 02 năm 

2021. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

thẩm định. 

- Mức thu phí thẩm 

định điều chỉnh giấy 

phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke 

đối với trƣờng hợp 

thay đổi chủ sở hữu là 

500.000 đồng/giấy 



32                             CÔNG BÁO/Số 25 + 26/Ngày 10-04-2021 

 

Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

–––––––––  

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

1.  Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke  

* Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đến Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Hòa Bình. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày          

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.  

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm        

việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện theo quy định và cấp Giấy 

phép (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019). Trƣờng hợp không cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu điện hoặc trực tuyến đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

* Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

(Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2019). 
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(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để  

đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.    

* Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

* Phí, lệ phí:* 

- Tại các thành phố trực thuộc trung ƣơng và tại các thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh: 

+ Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy. 

- Tại khu vực khác  

+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy. 

* Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Mẫu 

số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 

6 năm 2019). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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(1) Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đƣợc thành lập theo quy định của 

pháp luật. 

(2) Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo 

quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tƣ 

kinh doanh có điều kiện. 

(3) Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m
2
 trở lên, không kể công 

trình phụ. 

(4) Không đƣợc đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo 

động (trừ các thiết bị báo cháy nổ). 

* Trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch 

vụ karaoke: 

(1) Chấp hành pháp luật lao động với ngƣời lào động theo quy định của 

pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho ngƣời lao động. 

(2) Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát 

hoặc phòng vũ trƣờng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

(3) Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 

năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rƣợu. 

(4) Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

(5) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; vệ sinh an toàn 

thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; 

phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

* Trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ 

karaoke phải phải tuân theo các quy định sau đây: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-96-2016-nd-cp-hoat-dong-kinh-doanh-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-dieu-kien-an-ninh-trat-tu-315469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 6 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2019, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có 

trách nhiệm: 

(1) Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình  

(hoặc hình thức tƣơng tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc      

Việt Nam. 

(2) Không đƣợc hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:* 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 

tháng 02 năm 2021. 

 

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36                             CÔNG BÁO/Số 25 + 26/Ngày 10-04-2021 

 

Mẫu số 01 

… (1) … 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

số: ……../……… ….., ngày … tháng … năm …… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PH P ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE  

Kính gửi: …………… (2) ………….. 

Tên Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh:……………………… …….. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: …………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………….. 

Điện thoại: ……………………….. Fax: ………………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ  

kinh doanh số ………… do ……………... cấp ngày ….. tháng …. năm …… 

Mã số: …………………………………………………………………… 

Đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, 

cụ thể là: 

Kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ: ……………………………… 

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): …………………………………. 

Điện thoại: ………………………….. Fax: ………………………………... 

STT Vị trí, kích thƣớc phòng Diện tích (m
2
) 

   

Tài liệu kèm theo: ……………………………………………………. 

……………………… (3) ……………………………………………….. 

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn xác thực và  

thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 

năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ  

vũ trƣờng và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin  

hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 
 

(1) Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh dịch vụ karaoke. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. 

(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo. 
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2.  Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng 

* Trình tự thực hiện:  

- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng đến Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày          

làm việc, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có văn bản thông báo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ.  

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm        

việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện theo quy định và cấp Giấy 

phép (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019). Trƣờng hợp không cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu điện hoặc trực tuyến đến S Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

 * Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng 

(Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019). 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để  

đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 
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* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.    

* Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

* Phí, lệ phí*:  

- Tại các thành phố trực thuộc trung ƣơng và tại các thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh: Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là 15.000.000 đồng/giấy; 

- Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép là 10.000.000 

đồng/giấy. 

* Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng 

(Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019). 

* Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính khi kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng:  

(1) Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đƣợc thành lập theo quy định của      

pháp luật; 

(2) Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo     

quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tƣ 

kinh doanh có điều kiện; 

(3) Phòng vũ trƣờng phải có diện tích sử dụng từ 80m
2
 trở lên, không kể 

công trình phụ; 

(4) Không đƣợc đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trƣờng hoặc đặt thiết bị 

báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ); 
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(5) Địa điểm kinh doanh phải cách trƣờng học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo,         

tín ngƣỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200m trở lên. 

* Trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch 

vụ vũ trƣờng phải phải tuân theo các quy định sau đây: 

 (1) Chấp hành pháp luật lao động với ngƣời lao động theo quy định của 

pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho ngƣời lao động. 

(2) Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc 

vũ trƣờng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

(3) Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 

năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rƣợu. 

(4) Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

(5) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; vệ sinh an toàn       

thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm;      

phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

* Trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ vũ 

trƣờng phải phải tuân theo các quy định sau đây: 

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 6 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2019 doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng có 

trách nhiệm: 

(1) Không đƣợc hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng. 

(2) Không cung cấp dịch vụ vũ trƣờng cho ngƣời chƣa đủ 18 tuổi. 

(3) Trƣờng hợp có chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo  

quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính*:  
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- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 

tháng 02 năm 2021. 

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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Mẫu số 01 

… (1) … 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

số: ……../……… ….., ngày … tháng … năm …… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PH P ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ TRƢỜNG 

Kính gửi: …………… (2) ………….. 

Tên Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh:…………………… ………….. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: …………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………….. Fax: ………………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ  

kinh doanh số ………… do ……………... cấp ngày ….. tháng …. năm …… 

Mã số: …………………………………………………………………… 

Đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ dịch vụ 

vũ trƣờng, cụ thể là: 

Kinh doanh dịch vụ dịch vụ vũ trƣờng tại địa chỉ: ……………………….. 

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): …………………………………. 

Điện thoại: ……………………….. Fax: ………………………………... 

STT Vị trí, kích thƣớc phòng Diện tích (m
2
) 

   

   

Tài liệu kèm theo………………………………………………………….. 

………………………… (3) ……………………………………………….. 

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn xác thực và  

thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 

năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ  

vũ trƣờng và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin  

hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 (1) Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 

trƣờng. 

(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo. 
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3. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke  

* Trình tự thực hiện:  

- Trƣờng hợp thay đổi về địa điểm kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp 

mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định. 

- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong các trƣờng hợp dƣới đây gửi 01 bộ hồ sơ 

đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình: 

+ Thay đổi về số lƣợng phòng; 

+ Thay đổi về chủ sở hữu. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi văn 

bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có trách nhiệm 

thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế các nội dung thay đổi và cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đã đƣợc điều chỉnh (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019). 

Trƣờng hợp không cấp Giấy phép điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình: 

* Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 
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(1) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019); 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để 

đối chiếu (trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua bƣu điện hoặc trực tuyến). 

(3) Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đã đƣợc cấp: Nộp 

bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trƣờng 

hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trƣờng hợp nộp hồ sơ qua 

bƣu điện hoặc trực tuyến). 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    

* Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép điều chỉnh. 

* Phí, lệ phí*:  

- Tại các thành phố trực thuộc trung ƣơng và tại các thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh: Đối với trƣờng hợp đã đƣợc cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị 

tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng/phòng, nhƣng tổng mức thu không quá 

12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định. 

- Tại khu vực khác: Đối với trƣờng hợp đã đƣợc cấp phép kinh doanh 

karaoke đề nghị tăng thêm phòng là 1.000.000 đồng/phòng, nhƣng tổng mức thu 

không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định. 
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- Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke đối với trƣờng hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

(Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính*:  

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 

tháng 02 năm 2021. 

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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Mẫu số 03 

… (1) … 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

số: ……../……… ….., ngày … tháng … năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 

 GIẤY PH P ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE 

Kính gửi: …………………………. (2) 

 

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ……………………………………… 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: ………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………… 

Điện thoại: ………………….. Fax: ………………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký  

hộ kinh doanh số ………… do ………... cấp ngày ….. tháng …. năm …… 

Mã số: ……………………………………………………………………. 

Đã đƣợc cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke số …….  do 

…………..… cấp ngày … tháng … năm ……; 

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (điều 

chỉnh lần thứ ……) số do …………...cấp ngày … tháng … năm…. (nếu có); 

… (1) … đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, cụ thể nhƣ sau: 

Thông tin cũ (nếu có) ………………………………………….. 

Thông tin điều chỉnh ……………………………………….. 

………………………….. (3) ……………………………………………… 

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện 

đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ  

vũ trƣờng và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin  

hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 
 
 

 

Chú thích: 

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke. 

(3) Ghi rõ nội dung điều chỉnh. 
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4. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ vũ trƣờng  

* Trình tự thực hiện: 

- Trƣờng hợp thay đổi về địa điểm kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp 

mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng theo quy định.  

- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng trong trƣờng hợp thay đổi về chủ sở hữu nộp 

01 bộ hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình: 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi văn 

bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có trách 

nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế các nội dung thay đổi và cấp Giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng đã đƣợc điều chỉnh (theo Mẫu 

số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019). Trƣờng hợp không cấp Giấy phép điều chỉnh phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình: 

* Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 

trƣờng (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2019); 



                                 CÔNG BÁO/Số 25 + 26/Ngày 10-04-2021                       47 

 

 

 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để 

đối chiếu (trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua bƣu điện hoặc trực tuyến). 

(3) Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng đã đƣợc cấp: Nộp 

bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trƣờng 

hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trƣờng hợp nộp hồ sơ qua 

bƣu điện hoặc trực tuyến). 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.    

* Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép điều chỉnh. 

* Phí, lệ phí*:  

Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ vũ trƣờng đối với trƣờng hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 

trƣờng (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2019) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính*:  

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. 
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- Thông tƣ số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25 

tháng 02 năm 2021. 

 

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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Mẫu số 03 

… (1) … 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

số: ……../……… ….., ngày … tháng … năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 

 GIẤY PH P ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VŨ TRƢỜNG 

Kính gửi: …………………………. (2) 

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ……………………………………… 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: …………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký  

hộ kinh doanh số ………… do …………... cấp ngày ….. tháng …. năm …… 

Mã số: ……………………………………………………………………. 

Đã đƣợc cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng số …….  do 

…………..…… cấp ngày … tháng … năm ……; 

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng (điều 

chỉnh lần thứ ……) số do …………...cấp ngày … tháng … năm … (nếu có); 

… (1) … đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

Thông tin cũ (nếu có) …………………………………………………….. 

Thông tin điều chỉnh ……………………………………………….. 

……………………………….. (3) …………………………………………… 

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện 

đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ  

vũ trƣờng và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin  

hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 
 
 

 

 

Chú thích: 

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng. 

(3) Ghi rõ nội dung điều chỉnh. 



50                             CÔNG BÁO/Số 25 + 26/Ngày 10-04-2021 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ 

quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp huyện cấp khi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền phân cấp) 

* Trình tự thực hiện:  

-  Doanh nghiệp, hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tới cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa 

cấp huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày          

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp huyện 

đƣợc phân cấp có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.  

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp 

huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế các điều kiện theo quy định 

và cấp Giấy phép (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019). Trƣờng hợp không cấp Giấy phép 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Cách thức thực hiện:  

Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nộp trực tiếp hoặc qua bƣu điện hoặc      

trực tuyến đến Cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp huyện theo phân cấp 

của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng.  

* Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 
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(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

(Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2019). 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để  

đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định.    

* Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn 

hóa cấp huyện đƣợc phân cấp. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

* Phí, lệ phí*:  

- Tại các thành phố trực thuộc trung ƣơng và tại các thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh: 

+ Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy. 

- Tại khu vực khác  

+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy. 

* Tên mẫu đơn, tờ khai: 
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Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

(Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019). 

* Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính khi kinh doanh dịch vụ karaoke: 

(1) Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đƣợc thành lập theo quy định của      

pháp luật;  

(2) Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự 

theo     quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề 

đầu tƣ kinh doanh có điều kiện;  

(3) Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20m
2
 trở lên, không kể  

công trình phụ; 

(4) Không đƣợc đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo 

động       (trừ các thiết bị báo cháy nổ). 

* Trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh 

dịch vụ karaoke phải tuân theo các quy định sau đây: 

 (1) Chấp hành pháp luật lao động với ngƣời lao động theo quy định của 

pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho ngƣời lao động. 

(2) Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát phù 

hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

(3) Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 

năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rƣợu. 

(4) Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

(5) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; vệ sinh an toàn       

thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm;      

phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 
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* Trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ 

karaoke phải phải tuân theo các quy định sau đây: 

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 6 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2019, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có 

trách nhiệm: 

(1) Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình  

(hoặc hình thức tƣơng tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc      

Việt Nam. 

(2) Không đƣợc hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính*:  

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 

25 tháng 02 năm 2021. 

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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Mẫu số 01 

… (1) … 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

số: ……../……… ….., ngày … tháng … năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PH P ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE  

Kính gửi: …………… (2) ………….. 

Tên Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh:…………………… …….. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: ……………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….. 

Điện thoại: ……………………….. Fax: ………………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ  

kinh doanh số ………… do ……………... cấp ngày ….. tháng …. năm …… 

Mã số: …………………………………………………………………… 

Đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

cụ thể là: 

Kinh doanh dịch vụ karaoke tại địa chỉ: ……………. 

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ………………………………. 

Điện thoại: ……………………….. Fax: ………………………………... 

STT Vị trí, kích thƣớc phòng Diện tích (m
2
) 

   

Tài liệu kèm theo: …………………………………………………………. 

……………………………… (3) ……………………………………………… 

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn xác thực và  

thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 

năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trƣờng và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
 

 

 

 

 (1) Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh dịch vụ karaoke. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. 

(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo. 
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2. Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp huyện cấp khi đƣợc 

cơ quan có thẩm quyền phân cấp) 

* Trình tự thực hiện:  

- Trƣờng hợp thay đổi về địa điểm kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp 

mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định. 

- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke trong các trƣờng hợp dƣới đây gửi 01 bộ hồ sơ đến 

cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng: 

+ Thay đổi về số lƣợng phòng; 

+ Thay đổi về chủ sở hữu. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp huyện gửi văn 

bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 04 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp 

huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế các nội dung 

thay đổi và cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke đã đƣợc điều chỉnh 

(theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019). Trƣờng hợp không cấp Giấy phép điều chỉnh 

phải lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

* Cách thức thực hiện:  
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Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nộp trực tiếp hoặc qua bƣu điện hoặc      

trực tuyến 01 bộ hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa cấp huyện theo 

phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng.  

* Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019). 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để 

đối chiếu (trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trƣờng 

hợp nộp hồ sơ qua bƣu điện hoặc trực tuyến). 

(3) Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đã đƣợc cấp: Nộp 

bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trƣờng 

hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trƣờng hợp nộp hồ sơ qua 

bƣu điện hoặc trực tuyến). 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định.    

* Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn 

hóa cấp huyện đƣợc phân cấp. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép điều chỉnh. 

* Phí, lệ phí*:  

- Tại các thành phố trực thuộc trung ƣơng và tại các thành phố, thị xã trực 

thuộc tỉnh: Đối với trƣờng hợp đã đƣợc cấp phép kinh doanh karaoke đề nghị 
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tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng/phòng, nhƣng tổng mức thu không quá 

12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định. 

- Tại khu vực khác: Đối với trƣờng hợp đã đƣợc cấp phép kinh doanh 

karaoke đề nghị tăng thêm phòng là 1.000.000 đồng/phòng, nhƣng tổng mức thu 

không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định. 

- Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke đối với trƣờng hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy. 

* Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2019). 

* Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính*:  

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trƣờng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 

25 tháng 02 năm 2021. 

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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Mẫu số 03 

… (1) … 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

số: ……../……… ….., ngày … tháng … năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 

 GIẤY PH P ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE 

Kính gửi: …………………………. (2) 

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………….. 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: ……………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ……………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký  

hộ kinh doanh số ………… do …………... cấp ngày ….. tháng …. năm …… 

Mã số: ………………………………………………………… 

Đã đƣợc cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke số …….  do 

…………..…… cấp ngày … tháng … năm ……; 

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (điều 

chỉnh lần thứ ……) số …… do ……cấp ngày … tháng … năm …… (nếu có); 

… (1) … đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, cụ thể nhƣ sau: 

Thông tin cũ (nếu có) ………………………………………….. 

Thông tin điều chỉnh……………………………………….. 

……………………………….. (3) ………………………………………… 

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện 

đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ  

vũ trƣờng và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin  

hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 
 
 

Chú thích: 

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke. 

(3) Ghi rõ nội dung điều chỉnh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

––––––––– 

Số:    572/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày  17  tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

lĩnh vực Giám định Y khoa, thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 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 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số1435/QĐ-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 59/TTr-

SYT ngày 17/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ (01 thủ tục cấp tỉnh), lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức 
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năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, công bố tại Quyết định số 2299/QĐ-

UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

 (Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế; 

Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN 

LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÕA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    572/QĐ-UBND ngày     17/3/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa bình) 
–––––––––––––––––––––  

 

TT Mã hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC  

* THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 
1.000906.000.00.00.H28 

 

Công nhận cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trực 

thuộc Sở Y tế, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của y tế 

ngành, bệnh viện tƣ nhân 

thuộc địa bàn quản lý đủ 

điều kiện thực hiện can 

thiệp y tế để xác định lại 

giới tính 

Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện 

đầu tƣ kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà 

nƣớc của Bộ Y tế. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

  

Số:      630/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hoà Bình, ngày   24   tháng 3  năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,  

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

lĩnh vực Đƣờng thủy nội địa, thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

 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 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 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

 Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Giao thông vận tải tại Tờ trình số 64/TTr-

SGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2021.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) ban hành mới (23 TTHC cấp tỉnh); sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục cấp tỉnh) 

lĩnh vực Đƣờng thủy nội địa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này đƣợc công 

khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang 

Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải (địa chỉ: http://sogiaothong.hoabinh.gov.vn) 

Điều 2. Bãi bỏ 11 TTHC lĩnh vực Đƣờng thủy nội địa, công bố tại Quyết định 

số 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/20216 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Giao thông vận tải 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh, cấp 

huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 01/4/2021. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC đƣợc công bố tại Quyết 

định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, 

Ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh theo quy định. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sogiaothong.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao 

thông vận tải , Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA  

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    630/QĐ-UBND ngày   24   tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––––  

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

ST

T 
Tên TTHC/Mã TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Tiếp nhận qua dịch 

vụ BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

I TTHC BAN HÀNH MỚI       

1 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng luồng đƣờng thủy 

nội địa 

1.009442.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x 

 

 

x 

Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/1/2021 

của Chính phủ quy 

định về quản lý 

hoạt động đƣờng 

thủy nội địa 

 

 

2 

Đổi tên cảng, bến thủy nội 

địa, khu neo đậu 

1.009443.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

3 

Gia hạn hoạt động cảng, bến 

thủy nội địa 

1.009444.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

4 

Thỏa thuận nâng cấp bến thủy 

nội địa thành cảng thủy nội 

địa 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

Không x x 
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1.009445.000.00.00.H28 công 

5 

Công bố chuyển bến thủy nội 

địa thành cảng thủy nội địa 

trong trƣờng hợp bến thủy nội 

địa có quy mô, kỹ thuật phù 

hợp với cấp kỹ thuật cảng 

thủy nội địa 

1.009446.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

6 

Công bố đóng cảng, bến thủy 

nội địa 

1.009447.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

7 
Thiết lập khu neo đậu 

1.009448.000.00.00.H28 
05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

8 

Công bố hoạt động khu neo 

đậu 

1.009449.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

9 
Công bố đóng khu neo đậu 

1.009450.000.00.00.H28 
05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

10 

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu 

đƣờng thủy nội địa đối với 

công trình xây dựng, hoạt 

động trên đƣờng thủy nội địa 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 
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1.009451.000.00.00.H28 

11 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng bến thủy nội địa 

1.009452.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

12 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng bến khách ngang 

sông, bến thủy nội địa phục 

vụ thi công công trình chính 

1.009453.000.00.00.H28  

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

13 

Công bố hoạt động bến thủy 

nội địa 

1.009454.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

14 

Công bố hoạt động bến khách 

ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình 

chính 

1.009455.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

100.000 đ/lần x x 

15 

Công bố hoạt động cảng thủy 

nội địa  

1.009456.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

100.000 đ/lần x x 

16 

Công bố hoạt động cảng thủy 

nội địa trƣờng hợp không còn 

nhu cầu tiếp nhận phƣơng tiện 

thủy nƣớc ngoài 

1.009458.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

100.000 đ/lần x x 
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17 

Công bố mở luồng chuyên 

dùng nối với luồng quốc gia, 

luồng chuyên dùng nối với 

luồng địa phƣơng 

1.009459.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

18 

Công bố đóng luồng đƣờng 

thủy nội địa khi không có nhu 

cầu khai thác, sử dụng 

1.009460.000.00.00.H28 

10 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Chi phí liên 

quan khi đóng 

luồng chuyên 

dùng do tổ chức, 

cá nhân có luồng 

chuyên dùng chi 

trả, trừ trƣờng 

hợp đóng luồng 

vì lý do bảo đảm 

quốc phòng, an 

ninh do cơ quan 

đề nghị đóng 

luồng chi trả. 

x x 

19 

Thông báo luồng đƣờng thủy 

nội địa chuyên dùng 

1.009461.000.00.00.H28 

 

03 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

20 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng cảng thủy nội địa 

1.009462.000.00.00.H28 

10 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

21 

Thỏa thuận về nội dung liên 

quan đến đƣờng thủy nội địa 

đối với công trình không 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

Không x x 
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thuộc kết cấu hạ tầng đƣờng 

thủy nội địa và các hoạt động 

trên đƣờng thủy nội địa 

1.009463.000.00.00.H28 

công 

22 

Công bố hạn chế giao thông 

đƣờng thủy nội địa 

1.009464.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

Không x x 

23 

Chấp thuận phƣơng án bảo 

đảm an toàn giao thông 

1.009464.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành chính 

công 

100.000 đ/lần x x 

II 
TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (sửa đổi, bổ sung 02 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Đường thủy nội địa công bố tại Quyết định số 

3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

24 

Công bố lại hoạt động bến 

thủy nội địa 

1.003658.000.00.00.H28 

- Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định Sở Giao 

thông vận tải ban 

hành quyết định 

công bố lại hoạt 

động bến thủy nội 

địa; 

- Trƣờng hợp 

thay đổi chủ bến 

thì chủ mới của 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành 

chính 

công 

100.000 đ/lần x x 

- Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 

của Chính phủ về 

quản lý hoạt động 

đƣờng thủy nội 

địa; 

- Thông tƣ số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 

của Bộ Tài chính 

về quy định mức 

thu, chế độ thu, 
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bến phải đề nghị 

công bố lại hoạt 

động bến thủy nội 

địa trong thời hạn 

10 ngày làm việc, 

kể từ ngày tiếp 

nhận bến thủy nội 

địa. 

nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực 

đƣờng thủy nội địa 

và đƣờng sắt. 

 

25 

Công bố lại hoạt động cảng 

thủy nội địa 

1.004242.000.000.00.H28 

- Đối với cảng 

thủy nội địa 

không tiếp nhận 

phƣơng tiện thủy 

nƣớc ngoài, trong 

thời hạn 05 ngày 

làm việc. 

- Đối với cảng 

thủy nội địa tiếp 

nhận phƣơng tiện 

thủy nƣớc ngoài, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc 

Trung tâm 

phục vụ 

Hành 

chính 

công 

100/lần x x 

 

 

 

 

 

 

 

II. DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ 
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STT Tên TTHC/Mã TTHC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ 

1 Chấp thuận chủ trƣơng xây dựng bến thủy nội địa QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

2 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

3 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

4 
Công bố mở luồng, tuyến đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy 

nội địa địa phƣơng 

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

5 
Công bố đóng luồng, tuyến đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy 

nội địa địa phƣơng 

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

6 Chấp thuận chủ trƣơng xây dựng cảng thủy nội địa QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

7 
Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình bảo đảm an 

ninh, quốc phòng trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng. 

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

8 

Công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội địa trong trƣờng hợp tổ chức hoạt 

động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng; đƣờng thủy 

nội địa chuyên dùng nối đƣờng thủy nội địa địa phƣơng 

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

9 

Chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi 

công liên quan đến đƣờng thủy nội địa quốc gia; đƣờng thủy nội địa chuyên dùng 

nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia; đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nằm trên 

địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trở lên; đƣờng thủy nội địa 

chuyên dùng nối đƣờng thủy nội địa quốc gia với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng 

QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

10 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

11 Công bố lại cảng thủy nội địa QĐ 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÕA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    630/QĐ-UBND ngày 24 /3/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

I. TTHC BAN HÀNH MỚI 

1. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa 

1.1. Trình tự thực hiện:  

a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ đầu tƣ có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa nộp hồ sơ đến Cục Đƣờng thủy nội địa Việt 

Nam (thỏa thuận về thông số kỹ thuật luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối 

với luồng quốc gia) hoặc Sở Giao thông vận tải qua Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (thỏa thuận về thông số kỹ thuật luồng địa phƣơng, luồng 

chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng) để thỏa thuận. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thỏa thuận 

thông số kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa gửi chủ đầu tƣ. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp 

khác đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

1.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy 

nội địa theo mẫu; 
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- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu có); 

- Hồ sơ thiết kế sơ bộ luồng đƣờng thủy nội địa. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức. 

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Sở 

Giao thông vận tải; 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Sở 

Giao thông vận tải; 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

1.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa. 

1.8. Phí, lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận 

thông số kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội địa.  

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG LUỒNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đƣờng thủy nội 

địa... (1) 

Kính gửi: ……………. (2) 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

Tên tổ chức, cá nhân:  ..................................................................................  

Ngƣời đại diện theo pháp luật: ....................................................................  

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số .... ngày … tháng... năm ... tại... 

Địa chỉ: ………………………………. Số điện thoại liên hệ:  ..................  

…………… Đề nghị... (2) xem xét, thỏa thuận thông số kỹ thuật luồng đƣờng 

thủy nội địa... (1) với các thông tin dƣới đây: 

1. Sự cần thiết xây dựng luồng; 

2. Quy mô, lý trình, địa danh khu vực luồng; 

3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của luồng: Bề rộng, chiều sâu chạy tàu, bán 

kính cong,... của luồng; 

4. Công trình hiện có trên luồng (chiều cao, chiều rộng khoang thông thuyền); 

5. Loại luồng: (quốc gia, địa phƣơng, chuyên dùng); 

6. Phân kỳ đầu tƣ; 

7. Thời gian khai thác (dự kiến); 

8. Nội dung khác (nếu có):  .........................................................................  

9. Hồ sơ gửi kèm theo gồm: ........................................................................  

Đề nghị ………….(2)………….. xem xét, trả lời./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …; 

- Lƣu: VT,… 

THỦ TRƢỞNG (4) 

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên đƣờng thủy nội địa. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(3) Tên tổ chức, cá nhân. 

(4) Thẩm quyền ký là Thủ trƣởng cơ quan, tổ chức, cá nhân 
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2. Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu 

2.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đổi tên cảng, bến thủy 

nội địa, khu neo đậu nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Bộ Giao thông vận tải: đổi tên đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận 

phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài; 

- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: đổi tên đối với cảng thủy nội địa trên 

đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng 

thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên đƣờng 

thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa 

trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia trừ trƣờng hợp 

thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ 

Giao thông vận tải quyết định; 

- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): đổi 

tên đối với cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy 

nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa 

trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và bến thủy 

nội địa trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trừ trƣờng hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao 

thông vận tải quyết định. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đƣợc đề nghị của chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, cơ quan có thẩm 

quyền có văn bản chấp thuận đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác. 

2.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
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a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo mẫu. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc đề nghị của chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. 

2.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải; 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không; 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giao thông vận tải, Cục Đƣờng 

thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải; 

-  Cơ quan phối hợp: Không. 

2.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận đổi tên 

cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. 

2.8. Phí, lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị về việc đổi 

tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA, 

KHU NEO ĐẬU 

CHỦ CẢNG, BẾN, KHU 

NEO ĐẬU 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/-… …, ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc đổi tên cảng (bến thủy nội địa, khu neo đậu) 

Kính gửi: …………(1) 

 

Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

(Tên chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu) quyết định đổi tên cảng 

(bến) thủy nội địa, khu neo đậu... (2) đƣợc công bố tại Quyết định số.../QĐ- ... 

ngày...tháng...năm... của ... (1) thành cảng (bến, khu neo đậu) thủy nội địa... (3) 

kể từ ngày...tháng...năm... 

Lý do đổi tên cảng (bến, khu neo đậu)  ...............................................  

Đề nghị... (1) công bố lại hoạt động đối với cảng (bến, khu neo đậu) (3) 

về nội dung thay đổi tên cảng (bến, khu neo đậu). 

 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …; 

- Lƣu: VT,… 

CHỦ CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA, 

KHU NEO ĐẬU 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan công bố hoạt động cảng, bến, khu neo đậu (hoặc cấp giấy phép 

hoạt động bến). 

(2) Tên cảng (bến, khu neo đậu) đã đƣợc công bố. 

(3) Tên cảng (bến, khu neo đậu) mới. 
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3. Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa 

3.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ cảng, bến có nhƣ cầu gia hạn hoạt động cảng, 

bến thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Bộ Giao thông vận tải: gia hạn đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận 

phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài; 

- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: gia hạn đối với cảng thủy nội địa 

trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với 

đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên 

đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy 

nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia trừ 

trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác 

do Bộ Giao thông vận tải quyết định; 

- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): gia 

hạn đối với cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy 

nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa 

trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và bến thủy 

nội địa trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trừ trƣờng hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao 

thông vận tải quyết định. 

- Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận huyện 

đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp: gia hạn bến khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng. 

b) Giải quyết TTHC: 
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Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền bố hoạt 

động cảng, bến thủy nội địa có văn bản gia hạn hoạt động của cảng, bến thủy 

nội địa. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác. 

3.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa; 

- Giấy tờ liên quan đến đất xây dựng cảng, bến thủy nội địa đƣợc cơ quan 

có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử dụng; 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

3.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải; Cục Đƣờng 

thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân thành phố, thị 

xã, quận huyện đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp. 

+ Gia hạn hoạt động bến thủy nội địa: 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: B Bộ Giao thông vận tải; Cục 

Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân thành 

phố, thị xã, quận huyện đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp. 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

3.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản gia hạn hoạt động 

cảng, bến thủy nội địa 

3.8. Phí, lệ phí: Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa./. 

4. Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa 

4.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi thực hiện nâng cấp bến thủy nội địa thành 

cảng thủy nội địa thì chủ bến thủy nội địa gửi văn bản đề nghị đến cơ quan sau 

để có ý kiến thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa: 

- Bộ Giao thông vận tải: nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội 

địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài; 

- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: nâng cấp bến thủy nội địa thành 

cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên 

dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng 

đất vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa 

phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội 
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địa quốc gia, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các 

trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định; 

- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): nâng 

cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa 

phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa 

phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội 

địa địa phƣơng, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và 

các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc văn 

bản đề nghị của chủ bến thủy nội địa thì cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thỏa 

thuận thông số kỹ thuật nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác. 

4.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị phải nêu rõ quy mô dự kiến nâng 

cấp; thời gian thực hiện cải tạo nâng cấp công trình; ảnh hƣởng của việc cải tạo 

nâng cấp đến hoạt động của phƣơng tiện trong vùng nƣớc, phƣơng tiện, thiết bị 

xếp dỡ hàng hóa và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa; công trình liền kề. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc 

văn bản đề nghị của chủ bến thủy nội địa cơ quan . 

4.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

4.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 
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- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

4.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số kỹ 

thuật nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa. 

4.8. Phí, lệ phí: Không. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

5. Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong 

trƣờng hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp 

kỹ thuật cảng thủy nội địa 

5.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Ngƣời quản lý khai thác bến thủy nội địa nộp hồ đến 

cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Bộ Giao thông vận tải: công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy 

nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài; 

- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: công bố chuyển bến thủy nội địa 

thành cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa 

chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng 

nƣớc, vùng đất vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội 
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địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng 

thủy nội địa quốc gia, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận 

tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định; 

- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): công 

bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa 

phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa 

phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội 

địa địa phƣơng, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và 

các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục 

Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ 

điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo 

thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng 

thủy nội địa; 

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đƣờng thủy nội 

địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt 

động cảng thủy nội địa. 

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác. 

5.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 
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- Đơn đề nghị công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa 

theo mẫu; 

- Văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật của cấp có thẩm quyền về nâng 

cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa; 

- Bản vẽ hoàn công của bến thủy nội địa; 

- Bản vẽ mặt bằng công trình, vùng đất, vùng nƣớc của bến thủy nội địa; 

- Hồ sơ kiểm tra tính toán thực tế bến thủy nội địa do đơn vị tƣ vấn có tƣ 

cách pháp nhân kiểm định thực hiện. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

5.4. Thời hạn giải quyết: 

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục 

Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ 

điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo 

thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng 

thủy nội địa; 

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đƣờng thủy nội 

địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt 

động cảng thủy nội địa. 

5.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

5.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 
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- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

5.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động 

cảng thủy nội địa. 

5.8. Phí, lệ phí: Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố 

chuyển bến thủy thành cảng thủy nội địa. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa./. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CHUYỂN BẾN THỦY NỘI ĐỊA THÀNH 

CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/… …, ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa 

 

Kính gửi: ………..(1) 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:  .................................................................................. …… 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .................................................................... …… 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số….. ngày…… tháng…… năm…….. …. 

tại .................................................................................................................. …… 

Địa chỉ: ………………………………………… số điện thoại liên hệ: ..... …… 

1. Thông tin bến thủy nội địa (2):  ............................................................... …… 

a) Vị trí bến có tọa độ (3)  ............................................................................ …… 

Từ km thứ …………….. đến km thứ .......................................................... …… 

Trên bờ (phải hay trái) …….sông, kênh).  .................................................. …… 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn), huyện (quận)  ................................. …… 

Tỉnh (thành phố)  ......................................................................................... …… 

b) Bến đã đƣợc công bố hoạt động theo Quyết định số... ngày…../...../…... của 

 ...................................................................................................................... …… 

c) Bến thuộc loại  ......................................................................................... …… 

d) Phạm vi vùng đất sử dụng  ...................................................................... …… 

d) Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu bến, kho bãi, kết nối các 

phƣơng thức vận tải khác:  ........................................................................... ……) 

e) Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ………………… có tọa độ  ...................... …… 

2. Nội dung đề nghị công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng  ............ …… 



                                 CÔNG BÁO/Số 25 + 26/Ngày 10-04-20                         87 

 

 

 

  

a) Phƣơng tiện có mớn nƣớc ...m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở……… hành 

khách. 

b) Thời hạn hoạt động: Từ ngày ………………….. đến ngày  .................. …… 

c) Hồ sơ gửi kèm gồm:  ............................................................................... … 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công 

bố Hoạt động cảng (bến). 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …; 

- Lƣu: VT,… 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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6. Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa 

6.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố đóng cảng, bến 

thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền nhƣ sau: 

- Bộ Giao thông vận tải: cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy 

nƣớc ngoài; 

- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy 

nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa 

quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên đƣờng thủy nội địa 

quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng 

nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, 

- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): cảng 

thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng 

nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất 

vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, 

cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc 

gia, trừ trƣờng thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp 

khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định; 

- Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận huyện 

đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp: bến khách ngang sông, bến thủy nội 

địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng. 

b) Giải quyết TTHC: Kể từ ngày nhận đƣợc văn bản, đơn đề nghị của cơ 

quan, chủ cảng, bến thủy nội địa cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định 

công bố đóng cảng, bến thủy nội địa. 
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6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác. 

6.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị đóng cảng, bến thủy nội địa của chủ cảng, bến thủy nội địa. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

6.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

6.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải;  

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải;  

- Cơ quan phối hợp: Không. 

6.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố đóng cảng, 

bến thủy nội địa. 

6.8. Phí, lệ phí: Không. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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 7. Thiết lập khu neo đậu 

7.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thiết lập khu neo đậu 

nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Sở Giao thông vận tải (Qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công) thỏa 

thuận thiết lập khu neo đậu trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội 

địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và các trƣờng hợp khác 

do Bộ Giao thông vận tải quyết định;. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thỏa thuận thiết lập 

khu neo đậu gửi cho chủ đầu tƣ. 

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tai Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc hình thức phù hợp khác. 

7.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập khu neo đậu theo mẫu; 

- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của cơ quan có thẩm 

quyền; 

- Bình đồ khu vực dự kiến thiết lập khu neo đậu: phải thể hiện phạm vi 

khu neo đậu, cao trình đáy, vị trí luồng, công trình liền kề (nếu có) trên hệ tọa 

độ quốc gia VN2000 và hệ cao độ nhà nƣớc, tỷ lệ bản vẽ từ 1/500 đến 1/2.000. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 
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7.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

7.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

7.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam 

hoặc Sở Giao thông vận tải. 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

7.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thiết lập 

khu neo đậu. 

7.8. Phí, lệ phí: Không. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thiết lập khu 

neo đậu. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

7.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THIẾT LẬP KHU NEO ĐẬU 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/… …, ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thỏa thuận thiết lập khu neo đậu 

Kính gửi: ………..(1) 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:  .................................................................................. …… 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .................................................................... …… 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày… tháng... năm... tại ......... …… 

Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ:  ........................................ …… 

Đề nghị thiết lập khu neo đậu (2)  ............................................................... …… 

1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3)  ..................................................... …… 

Cách bờ (phải hay trái) ....sông, kênh …………; cách luồng chính 

……………..; .............................................................................................. ; 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng) ………………… huyện (quận)  .................. …… 

Tỉnh (thành phố)  ......................................................................................... …… 

2. Quy mô dự kiến xây dựng (4)  ................................................................. …… 

3. Thiết bị, phao neo đậu phƣơng tiện:  ....................................................... …… 

4. Mục đích sử dụng  ................................................................................... …… 

5. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng  ................................................................... …… 

6. Phƣơng tiện, thiết bị xếp dỡ hàng hóa:  ................................................... …… 

7. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có trọng tải ... tấn hoặc mớn nƣớc ... m; có sức 

chở ...hành khách. 

8. Hồ sơ gửi kèm gồm:  ............................................................................... …… 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung văn bản thỏa thuận thiết lập khu 

neo đậu./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …; 

- Lƣu: VT,… 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Tên khu neo đậu. 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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(4) Số lượng phao neo và khoảng cách. 
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8. Công bố hoạt động khu neo đậu 

8.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hoạt động khu 

neo đậu nộp hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): công 

bố hoạt động khu neo đậu trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội 

địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và các trƣờng hợp khác 

do Bộ Giao thông vận tải quyết định). 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố 

hoạt động khu neo đậu 

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công, hoặc hình thức phù hợp khác. 

8.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu theo mẫu; 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đƣa vào sử dụng; 

- Bình đồ khu vực khu neo đậu; 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng đối với phao 

neo (nếu dùng phao neo); 

- Biên bản nghiệm thu rà quét vật chƣớng ngại. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 
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8.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

8.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

8.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải công bố hoạt 

động khu neo đậu trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

8.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động 

khu neo đậu. 

8.8. Phí, lệ phí: Không. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố hoạt 

động khu neo đậu. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG KHU NEO ĐẬU 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/… …, ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố hoạt động khu neo đậu 

Kính gửi: ………….(1) 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:  .................................................................................. …… 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .................................................................... …… 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày… tháng….. năm…... tại .. …… 

Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ:  ........................................ …… 

Đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu (2)  ............................................... …… 

1. Vị trí khu neo đậu (3)  .............................................................................. …… 

Cách bờ (phải hay trái) ....sông, kênh …………; cách luồng chính 

……………..; .............................................................................................. ; 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng) ………………… huyện (quận)  .................. …… 

Tỉnh (thành phố)  ......................................................................................... …… 

2. Mục đích sử dụng  ................................................................................... …… 

3. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng  ................................................................... …… 

4. Thiết bị, phao neo đậu phƣơng tiện:  ....................................................... …… 

5. Phƣơng tiện, thiết bị xếp dỡ hàng hóa:  ................................................... …… 

6. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có trọng tải ... tấn hoặc mớn nƣớc ... m; có sức 

chở ...hành khách. 

7. Hồ sơ gửi kèm gồm:  ............................................................................... …… 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung văn bản thỏa thuận thiết lập khu 

neo đậu./. 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …; 

- Lƣu: VT,… 

 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Tên khu neo đậu. 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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9. Công bố đóng khu neo đậu 

9.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố đóng khu neo 

đậu hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: công bố đóng khu neo đậu trên đƣờng 

thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội 

địa quốc gia, khu neo đậu có vùng nƣớc vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia 

vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao 

thông vận tải quyết định; 

- Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): công 

bố đóng khu neo đậu trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa 

chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và các trƣờng hợp khác do 

Bộ Giao thông vận tải quyết định. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc đơn đề 

nghị của chủ đầu tƣ khu neo đậu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định 

công bố đóng khu neo đậu. 

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công: hoặc hình thức phù hợp khác. 

9.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo mẫu 

- Biên bản hoàn thành thu hồi báo hiệu, thiết bị neo đậu; biên bản hoàn 

thành rà quét vật chƣớng ngại trong vùng nƣớc khu neo đậu. 
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b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

9.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc biên bản khảo sát hiện trƣờng khu neo đậu hoặc đơn đề nghị của chủ 

đầu tƣ khu neo đậu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố đóng 

khu neo đậu. 

9.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

9.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

- Cơ quan phối hợp: Không. 

9.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố đóng khu 

neo đậu. 

9.8. Phí, lệ phí: Không. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố đóng 

khu neo đậu. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

9.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐÓNG KHU NEO ĐẬU 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/… …, ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố đóng khu neo đậu 

Kính gửi: ……………….(1) 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:  .................................................................................. …… 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .................................................................... …… 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số…...ngày…… tháng….. năm….. 

tại…… .......................................................................................................... ……. 

Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ:  ........................................ …… 

Đề nghị công bố đóng khu neo đậu (2)  ...................................................... …… 

1. Vị trí khu neo đậu độ (3)  ......................................................................... …… 

Cách bờ (phải hay trái) ....sông, kênh …………; cách luồng chính  .......... …… 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng) ………………… huyện (quận)  .................. …… 

tỉnh (thành phố)  ........................................................................................... …… 

2. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng  ................................................................... …… 

3. Lý do đóng khu neo đậu  ......................................................................... …… 

4. Hồ sơ gửi kèm gồm:  ............................................................................... …… 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung văn bản thỏa thuận thiết lập khu 

neo đậu./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …; 

- Lƣu: VT,… 

 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Tên khu neo đậu. 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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10. Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đƣờng thủy nội địa đối với công 

trình xây dựng, hoạt động trên đƣờng thủy nội địa 

10.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thiết lập báo hiệu 

đƣờng thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đƣờng thủy nội 

địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Chi cục đƣờng thủy nội địa khu vực: thỏa thuận thiết lập báo hiệu đối 

với luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, công trình, khu vực hoạt động 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 trên đƣờng thủy nội địa quốc gia và đƣờng thủy nội địa chuyên 

dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia trừ báo hiệu đƣợc thiết lập tại cảng, 

bến thủy nội địa; 

- Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): thỏa 

thuận thiết lập báo hiệu đối với luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng, 

công trình, khu vực hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định 

số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng và 

đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thỏa thuận thiết lập báo hiệu 

gửi chủ đầu tƣ. 

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạiTrung tâm Phục vụ Hành chính 

công:  hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

10.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 
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- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập báo hiệu theo mẫu. 

- Sơ đồ dự kiến vị trí báo hiệu. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

10.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

10.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

10.6. Cơ quan thực hiện TTIIC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: Không 

10.7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thiết lập 

báo hiệu đƣờng thủy nội địa. 

10.8.  Phí, lệ phí: Không 

10.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận 

thiết lập báo hiệu đƣờng thủy nội địa 

10.10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

10.11.  Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN THIẾT LẬP BÁO HIỆU ĐƢỜNG 

THỦY NỘI ĐỊA 
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TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN  

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/… …, ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đƣờng thủy nội địa 

Kính gửi: ……….(1) 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:   

Ngƣời đại diện theo pháp luật:  

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày …. tháng... năm...tại  

Địa chỉ: ……………………….. số điện thoại liên hệ:   

Đề nghị chấp thuận thiết lập báo với nội dung nhƣ sau: 

1. Vị trí: (2)   

2. Số lƣợng báo hiệu:  

3. Loại báo hiệu:   

4. Hệ thống khác (nếu có):   

5. Hồ sơ gửi kèm gồm:   

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải 

đƣờng thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …; 

- Lƣu: VT,… 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Hệ tọa độ VN 2000 hoặc địa danh hành chính, lý trình sông, kênh. 

 

 

11. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa 
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11.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ đầu tƣ có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng bến thủy nội địa nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. 

b) Giải quyết TTHC: 

-  Chủ đầu tƣ nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công), đối với bến thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, 

đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, trƣớc khi 

có văn bản thỏa thuận, Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến của Chi cục đƣờng thủy 

nội địa khu vực. 

-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị 

của Sở Giao thông vận tải, Chi cục đƣờng thủy nội địa khu vực có văn bản trả 

lời; 

-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản của 

Chi cục đƣờng thủy nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải có văn bản thỏa 

thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tƣ; 

-  Trƣờng hợp bến thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển, trƣớc khi thẩm 

định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, 

Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến của Cảng vụ hàng hải bằng văn bản. Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị, Cảng vụ hàng hải 

có văn bản trả lời. 

11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công  hoặc hình thức phù hợp khác. 

11.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 
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-  Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa 

theo mẫu; 

-  Bản sao văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu có); 

-  Sơ đồ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa: Thể hiện địa 

danh, vị trí công trình, vùng đất, vùng nƣớc trƣớc bến thủy nội địa, lý trình (km) 

sông, kênh, rạch và các công trình liền kề (nếu có). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

11.4. Thời hạn giải quyết: 

-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị 

của Sở Giao thông vận tải  có văn bản trả lời; 

-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản của Sở 

Giao thông vận tải có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ 

đầu tƣ; 

-  Trƣờng hợp bến thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển, trƣớc khi thẩm 

định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến 

của Cảng vụ hàng hải bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị, Cảng vụ hàng hải có văn bản trả lời. 

11.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

11.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 
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-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: Chi cục Đƣờng thủy nội địa khu vực; Cảng vụ hàng 

hải. 

11.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số 

kỹ thuật xây dựng bến. 

11.8. Phí, lệ phí: Không. 

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận 

xây dựng bến thủy nội địa. 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN XÂY DỰNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày ... tháng ... năm ... 
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa 

Kính gửi: ..................(1) 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật:............................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại .... 

Địa chỉ:................................................. số điện thoại liên hệ: ............................... 

Đề nghị xây dựng cảng, bến thủy nội địa (tên cảng, bến thủy nội địa) 

.................... 

1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ 

(3)................................................................... 

Từ km thứ.......................... đến km thứ ................................................................ 

Trên bờ (phải hay trái)........ sông, kênh) ................................................................ 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn)............................. huyện (quận) 

.................. 

Tỉnh (thành phố): .................................................................................................. 

2. Quy mô dự kiến (số cầu cảng, bến; kết cấu, cao trình mặt cầu cảng, bến). 

3. Mục đích sử dụng ............................................................................................. 

4. Phạm vi vùng đất sử dụng................................................................................. 

5. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ...m; có sức chở... hành khách. 

6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng: (chiều dài dọc theo bờ sông, kênh . .m, chiều 

rộng từ mép ngoài cầu cảng, bến...m); 

7. Thời gian thực hiện: .......................................................................................... 

8. Hồ sơ gửi kèm:................................................................................................. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng 

thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung trong văn bản thỏa thuận 

xây dựng, (thiết lập) cảng (bến). 

 Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- ... 

- Lƣu: VT,... 

 

THỦ TRƢỞNG 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Đối với bến thủy nội địa tạm thời không phải ghi nội dung này. 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 

 12. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, 

bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 
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12.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ đầu tƣ có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ thuật 

xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình 

chính nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải;  

b) Giải quyết TTHC: Sở Giao thông vận tải đƣợc phân cấp 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, thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc hình thức phù hợp khác. 

12.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thỏa thuận xây dựng bến thủy nội địa theo mẫu; 

- Bản vẽ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa: Thể hiện địa 

danh, vị trí công trình lân cận, vùng đất, vùng nƣớc trƣớc bến, lý trình (km) 

sông, kênh, rạch. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

12.4.  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

12.5.  Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

12.6.  Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải 
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-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân 

dân thành phố, thị xã, quận, huyện. 

-  Cơ quan phối hợp: Không. 

12.7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số 

kỹ thuật xây dựng bến. 

12.8.  Phí, lệ phí: Không. 

12.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

 Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 

sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

12.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÂY DỰNG  

BẾN THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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NHÂN 

 

Số: .../... 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa 

Kính gửi: ....................(1) 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật:............................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại ................ 

Địa chỉ:................................................... số   điện thoại liên hệ: ............................ 

Đề nghị xây dựng cảng, bến thủy nội địa (tên cảng, bến thủy nội địa) .................. 

1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ 

(3)................................................................... Từ km thứ.......................... đến km 

thứ ................................................................ 

Trên bờ (phải hay trái)........ sông, kênh) ................................................................ 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn)........................... huyện (quận) .................. 

Tỉnh (thành phố): .................................................................................................. 

2. Quy mô dự kiến (số cầu cảng, bến; kết cấu, cao trình mặt cầu cảng, bến). 

3. Mục đích sử dụng ............................................................................................. 

4. Phạm vi vùng đất sử dụng................................................................................. 

5. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ...m; có sức chở... hành khách. 

6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng: (chiều dài dọc theo bờ sông, kênh . .m, chiều 

rộng từ mép ngoài cầu cảng, bến...m); 

7. Thời gian thực hiện: .......................................................................................... 

8. Hồ sơ gửi kèm:................................................................................................. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng 

thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung trong văn bản thỏa thuận 

xây dựng, (thiết lập) cảng (bến). 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

THỦ TRƢỞNG 

 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Đối với bến thủy nội địa tạm thời không phải ghi nội dung này. 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 

13. Công bố hoạt động bến thủy nội địa 
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13.1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hoạt động bến 

thủy nội địa nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt 

động bến thủy nội địa. 

13.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạiTrung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc hình thức phù hợp khác. 

13.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị công bố hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu; 

-  Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng bến 

thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao và xuất trình bản chính để 

đối chiếu đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tƣ xây dựng; 

-  Bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến thủy nội 

địa hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trƣờng hợp là bến 

phao; 

-  Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

của chủ đầu tƣ (đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tƣ xây dựng) hoặc phƣơng 

án khai thác bến thủy nội địa; 

-  Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt 

bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang công trình đối với bến thủy nội địa có dự 

án đầu tƣ xây dựng; 
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-  Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của kết 

cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu 

sử dụng kết cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông làm cầu bến hoặc bến phao). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

13.4.  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

13.5.  Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

13.6.  Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: Không. 

13.7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động 

bến thủy nội địa. 

13.8.  Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần. 

13.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố 

hoạt động bến thủy nội địa. 

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

13.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

-   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

-    Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 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 

đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt. 
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Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ BẾN THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__ 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 

Kính gửi: …………………. (1)………………………… 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày.tháng...năm 2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .............................................................................. 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày ... tháng ... năm .... tại .. 

Địa chỉ: ........ số... điện thoại liên hệ: ..................................................................... 

Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) 

.......................................................... 

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................ 

Từ km thứ......... đến km thứ ................................................................................ 

Trên bờ (phải hay trái)............... sông, kênh........................................................... 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).................. huyện (quận) ........................... 

Tỉnh (thành phố) .................................................................................................. 

2. Cảng (bến) thuộc loại........................................................................................ 

3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................ 

4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số 

lƣợng cầu cảng, bến, kích thƣớc cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết 

nối các phƣơng thức vận tải khác). 

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: ................................................................................. 

6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ............................................................................. 

7. Phạm vi vùng nƣớc khu neo đậu. tại vị trí có tọa độ ......................................... 

8. Phƣơng án khai thác cảng (bến)........................................................................ 

9. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức 

chở. hành khách. 

10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng..năm... đến ngày ...tháng...năm... 

11. Hồ sơ gửi kèm: .............................................................................................. 
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Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công 

bố hoạt động cảng (bến). 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 

- Trƣờng hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ 

ban hành 01 quyết định công bố 
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    B 14. Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi đƣa bến khách ngang sông, bến thủy nội 

địa phục vụ thi công công trình chính vào khai thác, chủ bến nộp hồ sơ đến Sở 

Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện đƣợc 

phân cấp. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố 

hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình 

chính. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn nghị công bố hoạt động theo mẫu; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu 

có), bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến (đối với bến 

khách ngang sông); bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trƣờng của kết cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải 

đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông làm bến). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4.  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 
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5.  Đối tƣợng thực hiện TTHC: Chủ bến 

6.  Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban 

nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban 

nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện. 

-  Cơ quan phối hợp: Không. 

7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động 

bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính. 

8.  Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần. 

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố hoạt 

động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

-   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 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 

đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG 

SỐNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CHÍNH 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 

Kính gửi:…………………(1)……………………. 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày.tháng...năm 2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: ........................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .............................................................................. 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày ... tháng ... năm .... tại .... 

Địa chỉ:...... số điện thoại liên hệ: .......................................................................... 

Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2).......................................................... 

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................ 

Từ km thứ....... đến km thứ ................................................................................... 

Trên bờ (phải hay trái)........... sông, kênh............................................................... 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).............. huyện 

(quận)................................... 

Tỉnh (thành phố) ................................................................................................... 

2. Cảng (bến) thuộc loại ........................................................................................ 

3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................. 

4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số 

lƣợng cầu cảng, bến, kích thƣớc cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết 

nối các phƣơng thức vận tải khác). 

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: .................................................................................. 

6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng .............................................................................. 

7. Phạm vi vùng nƣớc khu neo đậu........................................................................ 

tại vị trí có tọa độ     

8. Phƣơng án khai thác cảng (bến) ........................................................................ 
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9. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức 

chở. hành khách. 

10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng..năm... đến ngày ...tháng...năm...11. 

Hồ sơ gửi kèm: ............................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công 

bố hoạt động cảng (bến). 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3 ) Hệ tọa độ VN 2000. 

- Trƣờng hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ 

ban hành 01 quyết định công bố. 
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15. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi đƣa công trình cảng thủy nội địa vào khai 

thác, chủ cảng nộp hồ đến cơ quan có thẩm quyền nhƣ sau: 

- Bộ Giao thông vận tải: công bố hoạt động cảng thủy nội địa tiếp nhận 

phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài; 

- Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: công bố hoạt động cảng thủy nội địa 

trên đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với 

đƣờng thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên 

đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy 

nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, trừ 

trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác 

do Bộ Giao thông vận tải quyết định; 

- Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công): công 

bố hoạt động cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy 

nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa 

trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trừ trƣờng 

hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ 

Giao thông vận tải quyết định. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục 

Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ 

điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải; 
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+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo 

thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng 

thủy nội địa; 

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đƣờng thủy nội 

địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt 

động cảng thủy nội địa. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo mẫu; 

-  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối 

chiếu văn bản phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng cảng thủy nội địa của cơ quan 

có thẩm quyền; 

-  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối 

chiếu giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng cảng thủy nội địa do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 

-  Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình 

cảng thủy nội địa; 

-  Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đƣa vào sử dụng; 

bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng 

thủy nội địa; 
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-  Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chƣớng ngại trong vùng nƣớc 

cảng; biên bản xác nhận thiết lập báo hiệu tại cảng; 

-  Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của 

pông-tông, phao neo thuộc đối tƣợng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông 

làm cầu cảng); 

-  Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định; 

-  Bản sao giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận 

phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài (đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện 

thủy nƣớc ngoài); 

-  Bản sao quyết định công bố mở luồng chuyên dùng của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu có) đối với trƣờng hợp cảng thủy nội địa có luồng chuyên 

dùng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: 

- Đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ 

sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo 

thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng 

thủy nội địa. 

- Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục 
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Đƣờng thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định 

công bố hoạt động cảng thủy nội địa. 

5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-   Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải 

-   Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-    Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-    Cơ quan phối hợp: Không. 

7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động 

cảng thủy nội địa. 

8.  Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần. 

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố hoạt 

động cảng thủy nội địa. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 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 

đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt. 
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 Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 

 TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 

Kính gửi: ...................(1)…………………… 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .............................................................................. 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày ... tháng ... năm .... tại .. 

Địa chỉ: ........ số... điện thoại liên hệ: ..................................................................... 

Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) 

........................................................... 

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................ 

Từ km thứ......... đến km thứ ................................................................................. 

Trên bờ (phải hay trái)............... sông, kênh........................................................... 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).................. huyện (quận) 

.............................. 

Tỉnh (thành phố) .................................................................................................. 

2. Cảng (bến) thuộc loại........................................................................................ 

3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................ 

4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số 

lƣợng cầu cảng, bến, kích thƣớc cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết 

nối các phƣơng thức vận tải khác). 

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: ................................................................................. 

6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ............................................................................. 

7. Phạm vi vùng nƣớc khu neo đậu. tại vị trí có tọa độ 

........................................... 

8. Phƣơng án khai thác cảng (bến)........................................................................ 
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9. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức 

chở. hành khách. 

10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng..năm... đến ngày ...tháng...năm... 

11. Hồ sơ gửi kèm: .............................................................................................. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công 

bố hoạt động cảng (bến) 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 

- Trƣờng hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ 

ban hành 01 quyết định công bố. 
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16. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không còn nhu 

cầu tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cảng thủy nội địa đã đƣợc công bố tiếp nhận 

phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài nhƣng chủ cảng không còn nhu cầu tiếp nhận 

phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: 

Bƣớc 1: Chủ cảng gửi văn bản (nêu rõ lý do) đến Bộ Giao thông vận tải 

đề nghị chấp thuận cảng thủy nội địa trƣờng hợp không có nhu cầu tiếp nhận 

phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài. 

Bƣớc 2: Sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, chủ 

cảng gửi gửi hồ sơ đến Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông 

vận tải đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng 

tiện thủy nƣớc ngoài: 

+ Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam: công bố cảng thủy nội địa trên 

đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng 

thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa 

có vùng nƣớc, vùng đất vừa trên đƣờng thủy nội địa quốc gia vừa trên 

đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển 

nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia; 

+ Sở Giao thông vận tải: công bố cảng thủy nội địa trên đƣờng thủy nội 

địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa 

phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với đƣờng thủy nội 

địa địa phƣơng. 

b) Giải quyết TTHC: 
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Bƣớc 1: Chấp thuận hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không có 

nhu cầu tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị 

của chủ cảng, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận gửi chủ cảng. 

Bƣớc 2: Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng 

tiện thủy nƣớc ngoài 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đơn của chủ 

cảng, Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết 

định công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy 

nƣớc ngoài gửi chủ cảng đồng thời gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh để theo dõi. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp Trung tâm Phục vụ Hành chính công   

hoặc hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ chấp thuận hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không có nhu 

cầu tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Văn bản (nêu rõ lý do) gửi Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Hồ sơ công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện 

thủy nƣớc ngoài: Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo mẫu. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 

- Chấp thuận hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không còn nhu cầu 

tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 01 (một) bộ hồ sơ; 
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- Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy 

nƣớc ngoài: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: 

- Chấp thuận hoạt động cảng thủy nội địa trƣờng hợp không còn nhu cầu 

tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị của chủ cảng, Bộ Giao thông vận tải có văn 

bản chấp thuận gửi chủ cảng; 

- Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy 

nƣớc ngoài: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đơn của 

chủ cảng, Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải ban hành 

quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện 

thủy nƣớc ngoài gửi chủ cảng đồng thời gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh để theo dõi. 

5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: Không. 

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố hoạt động 

cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài. 

8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần. 
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9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố hoạt 

động cảng thủy nội địa. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

-   Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

-    Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 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 

đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 

Kính gửi:………………(1)……………………. 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .............................................................................. 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày ... tháng ... năm .... tại .. 

Địa chỉ: ........ số... điện thoại liên hệ: ..................................................................... 

Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) 

.......................................................... 

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................ 

Từ km thứ......... đến km thứ ................................................................................. 

Trên bờ (phải hay trái)............... sông, kênh........................................................... 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn).................. huyện (quận) 

............................ 

Tỉnh (thành phố) .................................................................................................. 

2. Cảng (bến) thuộc loại........................................................................................ 

3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................ 

4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số 

lƣợng cầu cảng, bến, kích thƣớc cơ bản, công trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết 

nối các phƣơng thức vận tải khác). 

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: ................................................................................. 

6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng ............................................................................. 

7. Phạm vi vùng nƣớc khu neo đậu. tại vị trí có tọa độ ......................................... 

8. Phƣơng án khai thác cảng (bến)........................................................................ 

9. Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ... m hoặc trọng tải ...tấn; có sức 

chở. hành khách. 

10. Thời gian hoạt động: từ ngày....tháng..năm... đến ngày ...tháng...năm... 
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11. Hồ sơ gửi kèm: .............................................................................................. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công 

bố hoạt động cảng (bến). 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 

- Trƣờng hợp bến khách ngang trên cùng địa bàn cấp xã, cùng chủ bến thì chỉ 

ban hành 01 quyết định công bố. 
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17. Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng 

chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (đối với luồng 

chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng) 

b) Giải quyết TTHC: 

- Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Đƣờng 

thủy nội địa Việt Nam thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao 

thông vận tải; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ và báo 

cáo của Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải ban hành 

quyết định công bố mở luồng 

- Công bố luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao 

thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ và báo 

cáo của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định 

công bố mở luồng. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 
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3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị công bố mở luồng đƣờng thủy nội địa theo mẫu. 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đƣa vào sử dụng, 

bản vẽ hoàn công công trình luồng, hệ thống báo hiệu đƣờng thủy nội địa đối 

với luồng có dự án đầu tƣ xây dựng mới hoặc luồng đƣợc cải tạo, nâng cấp; 

- Bình đồ hiện trạng luồng đề nghị công bố thể hiện địa danh, lý trình, vị 

trí báo hiệu, các công trình hiện có trên luồng đối với luồng không có dự án đầu 

tƣ xây dựng. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: 

- Công bố luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao 

thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 



132                             CÔNG BÁO/Số 25 + 26/Ngày 10-04-2021 

 

 

-  Cơ quan phối hợp: Không 

7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố mở luồng 

đƣờng thủy nội địa 

8.  Phí, lệ phí: Không. 

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố mở 

luồng đƣờng thủy nội địa. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ LUỒNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về công bố mở luồng đƣờng thủy nội địa ... (1) 

Kính gửi:…………………..(2)………………………… 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

Tên tổ chức, cá nhân: ........................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật:............................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số...ngày. tháng... năm... tại... 

Địa chỉ:................................................. số... điện thoại liên hệ: ............................. 

Đề nghị ..(2).. xem xét công bố mở luồng... (1), với nội dung sau: 

1. Chiều dài luồng đƣờng thủy nội địa...km. 

2. Điểm khởi đầu, điểm kết thúc luồng (3) hoặc địa đanh điểm khởi đầu, điểm 

kết thúc: 

3. Cấp kỹ thuật của luồng đƣờng thủy nội địa: ...................................................... 

a) Bề rộng luồng: .................................................................................................. 

b) Chiều sâu nhỏ nhất: ......................................................................................... 

c) Bán kính cong nhỏ nhất: ................................................................................... 

4. Công trình hiện có trên luồng (chiều cao, chiều rộng khoang thông thuyền): 

5. Loại luồng (quốc gia, địa phƣơng, chuyên dùng): 

.............................................. 

6. Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng đƣờng thủy nội địa: ……… 

7. Các nội dung khác ............................................................................................ 

8. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:.................................................................................. 

Đề nghị.... (2)............... xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

THỦ TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên đƣờng thủy nội địa đề nghị công bố. 

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền công bố mở luồng. 
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(3) Hệ tọa độ VN 2000. 

18. Công bố đóng luồng đƣờng thủy nội địa chuyên dùng khi không 

có nhu cầu khai thác, sử dụng 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân có luồng không có nhu cầu khai 

thác, sử dụng nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Thủ tục đóng luồng chuyên dùng : 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo 

của Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành quyết định công bố đóng luồng theo phạm vi quản lý. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị công bố đóng luồng đƣờng thủy nội địa theo mẫu. 

- Phƣơng án thu hồi báo hiệu đƣờng thủy nội địa do cơ quan, tổ chức, cá 

nhân quản lý luồng lập. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: 
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+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo 

của Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành quyết định công bố đóng luồng theo phạm vi quản lý. 

5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: không 

7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố đóng luồng. 

8.  Phí, lệ phí: Chi phí liên quan khi đóng luồng chuyên dùng do tổ chức, 

cá nhân có luồng chuyên dùng chi trả, trừ trƣờng hợp đóng luồng vì lý do bảo 

đảm quốc phòng, an ninh do cơ quan đề nghị đóng luồng chi trả. 

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố đóng 

luồng đƣờng thủy nội địa. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐÓNG LUỒNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố đóng luồng đƣờng thủy nội địa ... (1) 

Kính gửi:…………………(2)……………… 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Căn cứ................................................................................................................. ; 

Đề nghị………... (2) xem xét công bố đóng luồng……... (1), với nội dung sau: 

1. Lý do của việc đóng luồng đƣờng thủy nội địa: 

................................................. 

2. Chiều dài luồng đƣờng thủy nội địa:... km ......................................................... 

3. Tọa độ khởi đầu; kết thúc luồng... (3) ................................................................ 

4. Địa danh điểm khởi đầu; điểm kết thúc luồng: .................................................. 

5. Thời gian bắt đầu đóng luồng đƣờng thủy nội địa:............................................. 

6. Các nội dung khác: ........................................................................................... 

Đề nghị…... (2) xem xét, công bố đóng luồng đƣờng thủy nội địa......... (1)…….. 

7. Hồ sơ gửi kèm:................................................................................................. 

Đề nghị ....(2)    xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

THỦ TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên đƣờng thủy nội địa. 

(2) Cơ quan công bố đóng luồng. 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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19. Thông báo luồng đƣờng thủy nội địa chuyên dùng 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng gửi đơn đề 

nghị công bố thông báo luồng đến cơ quan có thẩm quyền sau: 

-  Sở Giao thông vận tải: thông báo lần đầu, định kỳ, thƣờng xuyên và đột 

xuất luồng chuyên dùng nối với luồng địa phƣơng. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đƣợc báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng, cơ quan có trách 

nhiệm thông báo kiểm tra số liệu, thông báo luồng đƣờng thủy nội địa. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung Tâm phục vụ Hành chính 

công hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị công bố thông báo luồng theo mẫu 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4.  Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng. 

5.  Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6.  Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 
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-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: Không 

7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo luồng đƣờng thủy nội 

địa. 

8.  Phí, lệ phí: Không 

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thông báo 

luồng đƣờng thủy nội địa. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔNG BÁO LUỒNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thông báo luồng đƣờng thủy nội địa 

Kính gửi: ………………………..(1)………………………… 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

(2)....báo cáo kết quả khảo sát luồng đƣờng thủy nội địa .... (3). Đề nghị ...(1) 

xem xét thông báo luồng... (3). 

Hồ sơ gửi kèm gồm: 

Đề nghị ....... (1).......... xem xét, thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

THỦ TRƢỞNG (2) 

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan thông báo luồng. 

(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị. 

(3) Tên luồng đƣờng thủy nội địa. 
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20. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng cảng thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan sau: 

-  Sở Giao thông vận tải: thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy 

nội địa trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối 

với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng 

biển nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Giao thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải 

quyết định. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao 

thông vận tải có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tƣ. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa 

theo mẫu; 

-  Hồ sơ dự án; 

-  Bản sao văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu có); 
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-  Bình đồ vị trí xây dựng cảng thủy nội địa: Thể hiện địa danh, vị trí công 

trình cảng, kho, bãi, vùng nƣớc, lý trình (km) sông, kênh, rạch; vùng đất; các 

công trình liền kề (nếu có). Vùng nƣớc trên bản vẽ phải thể hiện chiều rộng tối 

thiểu từ mép bờ đến hết chiều rộng luồng. Bình đồ đƣợc lập trên hệ tọa độ quốc 

gia VN2000 và cao độ nhà nƣớc, có tỷ lệ từ 1/500 đến 1/1000. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 

- 01 (một) bộ hồ sơ đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện 

thủy nƣớc ngoài; 

4. Thời hạn giải quyết: 

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 

+ Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì gửi báo cáo 

kết quả thẩm định và 01 bộ hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo thẩm 

định của Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an 

ninh đối với việc xây dựng cảng thủy nội địa; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị 

của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản thống 

nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao 

thông vận tải ban hành văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ 

đầu tƣ. 
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- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao 

thông vận tải có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tƣ. 

5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải; Cục Đƣờng 

thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giao thông vận tải; Cục Đƣờng 

thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng cảng. 

8.  Phí, lệ phí: Không. 

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận 

thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa 

Kính gửi:…………………(1)……………………. 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .............................................................................. 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại .... 

Địa chỉ: ............................................. số điện thoại liên hệ: .................................. 

Đề nghị xây dựng cảng, bến thủy nội địa (tên cảng, bến thủy nội địa) .................. 

1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3).................................................................. 

Từ km thứ........................ đến km thứ .................................................................. 

Trên bờ (phải hay trái)...... sông, kênh) ................................................................. 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn)........................ huyện (quận) 

...................... 

Tỉnh (thành phố): .................................................................................................. 

2. Quy mô dự kiến (số cầu cảng, bến; kết cấu, cao trình mặt cầu cảng, bến). 

3. Mục đích sử dụng ............................................................................................. 

4. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................ 

5.Dự kiến tiếp nhận phƣơng tiện có mớn nƣớc ...m; có sức chở... hành khách. 

6. Phạm vi vùng nƣớc sử dụng: (chiều dài dọc theo bờ sông, kênh .. .m, chiều 

rộng từ mép ngoài cầu cảng, bến...m); 

7. Thời gian thực hiện: ......................................................................................... 

8. Hồ sơ gửi kèm: ................................................................................................ 
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Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng 

thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung trong văn bản thỏa thuận 

xây dựng, (thiết lập) cảng (bến). 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,.. 

 

THỦ TRƢỞNG 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Đối với bến thủy nội địa tạm thời không phải ghi nội dung này. 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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21. Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đƣờng thủy nội địa đối với 

công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa và các hoạt 

động trên đƣờng thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Chủ đầu tƣ xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân tổ 

chức hoạt động nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sau: 

-  Sở Giao thông vận tải: thỏa thuận về nội dung liên quan đến đƣờng 

thủy nội địa đối với các công trình, hoạt động trên đƣờng thủy nội địa địa 

phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa 

phƣơng, hành lang bảo vệ luồng, trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

-  Cảng vụ, Sở Giao thông vận tải (nơi chƣa có Cảng vụ): thỏa thuận đối 

với hoạt động nạo vét cải tạo vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu 

thuộc phạm vi quản lý. 

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thỏa thuận gửi chủ 

đầu tƣ. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình theo mẫu; 

-  Bản vẽ mặt cắt công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông. 
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-  Bản vẽ khu vực xây dựng công trình trên hệ tọa độ quốc gia VN2000, 

hệ cao độ nhà nƣớc. Trên bản vẽ thể hiện vị trí công trình và cao độ tự nhiên, 

địa hình, địa vật của sông, kênh đối với khu vực xây dựng công trình, các công 

trình liền kề (nếu có) và các tài liệu sau: 

+ Đi với cầu vĩnh cửu, cầu tạm: số liệu về kích thƣớc khoang thông 

thuyền (vị trí, chiều rộng, chiều cao tĩnh không); mặt cắt dọc công trình thể hiện 

trên mặt cắt ngang sông, kênh; 

+ Đối với cầu quay, cầu cất, cầu phao, cầu nâng hạ, công trình thủy điện 

kết hợp giao thông: số liệu về khoang thông thuyền (vị trí, chiều rộng, chiều cao 

tĩnh không, chiều dài, độ sâu ngƣỡng âu); phƣơng án và công nghệ đóng, mở; 

bản vẽ thiết kế vị trí, vùng nƣớc dự kiến bố trí cho phƣơng tiện neo đậu khi chờ 

đợi qua công trình; 

+ Đối với đƣờng ống, đƣờng dây, công trình vƣợt qua luồng trên không: 

bản vẽ, các số liệu về chiều cao tĩnh không, thể hiện điểm cao nhất của đƣờng 

ống, đƣờng dây (điểm thấp nhất của đƣờng dây điện, tính cả hành lang an toàn 

lƣới điện), công trình vƣợt qua luồng; 

+ Đối với công trình ngầm, đƣờng dây, đƣờng ống dƣới đáy luồng: bản 

vẽ thể hiện khoảng cách, cao trình đỉnh công trình đến cao trình đáy thiết kế 

luồng, phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng đƣờng thủy nội địa; 

+ Đối với công trình đập, thủy điện, thủy lợi: bình đồ và bản vẽ khu vực 

cảng, bến thủy nội địa hoặc khu vực chuyển tải tại thƣợng lƣu và hạ lƣu công 

trình; phƣơng án bốc xếp, chuyển tải; 

+ Đối với công trình phục vụ quốc phòng, an ninh; công trình phong điện, 

nhiệt điện; bến phà, kè: bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng; công trình kè, 

chỉnh trị khác; kích thƣớc, kết cấu các cầu cảng, kè, công trình chỉnh trị khác và 

các công trình phụ trợ; vùng nƣớc của cảng. 
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* Đối với các hoạt động : Hoạt động thi công công trình (bao gồm hoạt 

động nạo vét vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu); khai thác tài 

nguyên, khoáng sản; Khu vực nuôi trồng thủy sản, hải sản (bè cá, lồng cá, đăng, 

đáy cá, bãi nuôi trồng thủy sản, hải sản); tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, 

diễn tập, thể thao, lễ hội; họp chợ, làng nghề, thực hành đào tạo nghề, hồ sơ 

gồm: 

-  Đơn đề nghị thỏa thuận theo mẫu; 

-  Bản vẽ thể hiện phạm vi khu vực hoạt động, phạm vi luồng và hành 

lang bảo vệ luồng, khoảng cách đến các công trình liên quan ở khu vực và 

phƣơng án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông đƣờng thủy nội địa; 

-  Bản vẽ các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định phạm vi, cao trình 

nạo vét, khai thác tài nguyên, khoáng sản (đối với hoạt động nạo vét cải tạo 

vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa, luồng chuyên dùng vào cảng, bến thủy nội 

địa, khu neo đậu; khai thác tài nguyên, khoáng sản). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4.  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5.  Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6.  Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ 
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-  Cơ quan phối hợp: Không 

7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận. 

8.  Phí, lệ phí: Không 

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị thỏa thuận vị 

trí xây dựng công trình. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Số: .../... 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thỏa thuận vị trí xây dựng công trình (không thuộc kết cấu hạ tầng đƣờng thủy 

nội địa) hoặc tổ chức hoạt động trên đƣờng thủy nội địa 

Kính gửi: …………………………(1)…………………….. 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: ........................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật:............................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng... năm... 

tại..................... 

Địa chỉ:...................... số   điện thoại liên hệ: ........................................................ 

Đề nghị xây dựng công trình (tổ chức hoạt động) (2) ............................................ 

1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3).................................................................. 

Từ km thứ.............................................. đến km thứ ............................................ 

Trên bờ (phải hay trái).............. sông,    kênh) ....................................................... 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng)........................... huyện (quận) ................................ 

Tỉnh (thành phố) ................................................................................................... 

2. Quy mô dự kiến xây dựng (hoạt động)............................................................... 

3. Mục đích sử dụng ............................................................................................. 

4. Phạm vi vùng đất, vùng nƣớc sử dụng ............................................................... 

5. Mức độ ảnh hƣởng đến an toàn giao thông: ....................................................... 

6. Hồ sơ gửi kèm gồm: ......................................................................................... 
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Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải 

đƣờng thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 Ghi chú: 

(1) Tên Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Tên công trình, hoạt động, 

(3) Trên bờ hay trên đƣờng thủy và sử dụng hệ tọa độ VN 2000. 
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22. Công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi thi công công trình hoặc tổ chức các hoạt 

động trên đƣờng thủy nội địa, chủ đầu tƣ hoặc tổ chức, cá nhân thi công công 

trình, tổ chức hoạt động gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm sau: 

- Sở Giao thông vận tải: công bố hạn chế giao thông đối với các trƣờng 

hợp trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối 

với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, vùng nƣớc chƣa đƣợc tổ chức quản lý 

nhƣng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, 

trừ vùng nƣớc thuộc thẩm quyền của Cục Đƣờng thủy nội địa và Chi cục đƣờng 

thủy nội địa dƣới đây: 

+ Có vật chƣớng ngại trên luồng gây cản trở giao thông; 

+ Thi công công trình trên luồng, hành lang bảo vệ luồng, vùng nƣớc 

cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và vùng nƣớc chƣa đƣợc tổ chức quản lý 

nhƣng có hoạt động vận tải mà xuất hiện tình huống gây ảnh hƣởng đến an toàn 

giao thông; 

+ Công trình trên đƣờng thủy nội địa làm hạn chế chuẩn tắc luồng đã 

đƣợc công bố; 

+ Hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; 

+ Hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

+ Hoạt động diễn tập, thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí, thực tập đào tạo 

nghề, họp chợ, làng nghề; 

- Cảng vụ: công bố hạn chế giao thông trong vùng nƣớc cảng, bến thủy 

nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý. 
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b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản công bố hạn chế giao 

thông đƣờng thủy nội địa gửi cho chủ đầu tƣ hoặc tổ chức, cá nhân. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông đƣờng thủy nội địa (ghi rõ 

vị trí, thời gian hạn chế thi công). 

- Phƣơng án đảm bảo đảm an toàn giao thông đƣợc phê duyệt. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Chủ đầu tƣ xây dựng công trình, Tổ 

chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải 

-  Cơ quan phối hợp: Không 

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản công bố hạn chế giao 

thông đƣờng thủy nội địa. 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không. 
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10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 

23. Chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông 

23.1. Trình tự thực hiện 

 a) Nộp hồ sơ TTHC: Trƣớc khi thi công công trình (công trình xây dựng: 

Công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Kè, đập thủy lợi, cầu, bến 

phà; Phong điện, nhiệt điện, thủy điện; Công trình vƣợt qua luồng trên không 

hoặc dƣới đáy luồng; Công trình khác ảnh hƣởng đến an toàn giao thông trên 

đƣờng thủy nội địa.), tổ chức hoạt động ( hoạt động thi công công trình (bao 

gồm hoạt động nạo vét vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu); khai 

thác tài nguyên, khoáng sản; Khu vực nuôi trồng thủy sản, hải sản (bè cá, lồng 

cá, đăng, đáy cá, bãi nuôi trồng thủy sản, hải sản); tổ chức hoạt động vui chơi, 

giải trí, diễn tập, thể thao, lễ hội; họp chợ, làng nghề, thực hành đào tạo nghề; 

Các hoạt động khác ảnh hƣởng đến an toàn giao thông trên đƣờng thủy nội địa), 

chủ đầu tƣ hoặc tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan sau để đề nghị chấp 

thuận:  

 - Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam chấp thuận phƣơng án bảo đảm an 

toàn giao thông đối với công trình, hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh trên 

đƣờng thủy nội địa quốc gia, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng 

thủy nội địa quốc gia. 

  - Chi cục đƣờng thủy nội địa khu vực chấp thuận phƣơng án bảo đảm an 

toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đƣờng thủy nội địa quốc gia; 

đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa quốc gia, vùng 

nƣớc chƣa đƣợc tổ chức quản lý nhƣng có hoạt động vận tải tiếp giáp với hành 

lang bảo vệ luồng quốc gia, trừ trƣờng hợp quy định thuộc thẩm quyền của Cục 

Đƣờng thủy nội địa Việt Nam và Cảng vụ. 
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  - Sở Giao thông vận tải chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao 

thông đối với công trình, hoạt động trên đƣờng thủy nội địa địa phƣơng; đƣờng 

thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, vùng nƣớc 

chƣa đƣợc tổ chức quản lý nhƣng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm d khoản này. Căn 

cứ tình hình thực tế, Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy 

quyền, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận phƣơng án bảo 

đảm an toàn giao thông; 

 - Cảng vụ chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt 

động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nƣớc cảng, bến 

thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý. 

 b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đƣợc đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm có văn bản chấp thuận phƣơng án 

bảo đảm an toàn giao thông gửi cho chủ đầu tƣ hoặc tổ chức, cá nhân. 

23.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp 

khác. 

23.3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông theo 

mẫu; 

- Phƣơng án thi công, thời gian, tiến độ thi công công trình, tổ chức hoạt 

động; 

- Phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông; 

- Bản sao bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình, phạm vi khu vực 

tổ chức thi công công trình, tổ chức hoạt động. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 
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23.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc đủ hồ sơ theo quy định.  

23.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

23.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; Chi 

cục đƣờng thủy nội địa khu vực; Sở Giao thông vận tải; Cảng vụ 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đƣờng thủy nội địa Việt Nam; 

Chi cục đƣờng thủy nội địa khu vực; Sở Giao thông vận tải; Cảng vụ  

- Cơ quan phối hợp: Không 

23.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận phƣơng án 

bảo đảm an toàn giao thông. 

23.8. Phí, lệ phí: Không 

23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị Chấp thuận 

phƣơng án đảm bảo an toàn giao thông 

23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

23.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN PHƢƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN 

GIAO THÔNG 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:          /… …, ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Chấp thuận phƣơng án đảm bảo an toàn giao thông 

Kính gửi: ……………….(1) 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:  .................................................................................. …… 

Ngƣời đại diện theo pháp luật: .................................................................... …… 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày …. tháng... năm….. tại .... …… 

Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ:  ........................................ …… 

Đề nghị... (1) ... xem xét chấp thuận phƣơng án bảo đảm an toàn giao trong quá 

trình…………..(2) …….…….tại………… (1)….…. với các thông tin nhƣ sau: 

1. Tên công trình:  ........................................................................................ …… 

2. Vị trí xây dựng công trình:  ..................................................................... …… 

3. Thời gian xây dựng công trình:  .............................................................. …… 

4. Phƣơng án bảo đảm an toàn giao thông  .................................................. …… 

5. Bản sao văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có). ........... …… 

6. Hồ sơ gửi kèm gồm:  ............................................................................... …… 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải 

đƣờng thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- …; 

- Lƣu: VT,… 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

(2) Đầu tƣ, xây dựng, thi công, khai thác... tên công trình. 

(3) Tên khu vực, tuyến, luồng, vùng nƣớc... 
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II. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

24. Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Ngƣời khai thác quản lý bến có nhu cầu công bố lại hoạt động bến thủy 

nội địa nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố lại hoạt động bến thủy 

nội địa; 

- Trƣờng hợp thay đổi chủ bến thì chủ mới của bến phải đề nghị công bố 

lại hoạt động bến thủy nội địa trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 

nhận bến thủy nội địa. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công hoặc hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo mẫu; 

- Hồ sơ đối với phần thay đổi kết cấu công trình của bến thủy nội địa: 

+ Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

của chủ đầu tƣ (đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tƣ xây dựng) hoặc phƣơng 

án khai thác bến thủy nội địa; 
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+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt 

bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang công trình đối với bến thủy nội địa có dự 

án đầu tƣ xây dựng; 

+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của kết 

cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu 

sử dụng kết cấu nổi, phƣơng tiện, pông-tông làm cầu bến hoặc bến phao). 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nƣớc (đối 

với trƣờng hợp Thay đổi vùng đất, vùng nƣớc của bến thủy nội địa); 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu 

các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ cảng, bến (đối với trƣờng hợp Thay 

đổi chủ bến thủy nội địa.). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4.  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5.  Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6.  Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: Không. 
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7.  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố lại hoạt động 

bến thủy nội địa. 

8.  Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần. 

9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố lại 

hoạt động bến thủy nội địa. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 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 

đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ LẠI HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
___________

 

Số: .../... 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________

 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

  

   

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố (công bố lại) hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 
Kính gửi:……………..(1)……………………. 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: ........................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật:............................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại .... 

Địa chỉ:................................................. số điện thoại liên hệ: ............................... 

Đề nghị công bố lại hoạt động cảng (bến) thủy nội địa (2) .................................... 

Nội dung đề nghị công bố lại:................................................................................. 

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3)............................................................................. 

Từ km thứ........................... đến km thứ ............................................................... 

Trên bờ (phải hay trái).... sông, kênh)..................................................................... 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn), huyện (quận) ............................................ 

Tỉnh (thành phố) ................................................................................................... 

2. Thời hạn hoạt động: từ ngày...tháng. năm...đến ngày...tháng...năm... 

3. Hồ sơ gửi kèm gồm: ......................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công 

bố Hoạt động cảng (bến). 

 Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 
(Ký tên và đóng dấu) 

  Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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 25. Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Ngƣời khai thác quản lý cảng phải đề nghị công bố 

lại hoạt động cảng thủy nội địa (trƣờng hợp: thay đổi quy mô, công năng của 

cảng thủy nội địa; Thay đổi vùng đất, vùng nƣớc của cảng thủy nội địa; Thay 

đổi chủ cảng thủy nội địa.) nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: 

- Sở Giao thông vận tải: công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa trên 

đƣờng thủy nội địa địa phƣơng, đƣờng thủy nội địa chuyên dùng nối với đƣờng 

thủy nội địa địa phƣơng, cảng thủy nội địa trong vùng nƣớc cảng biển nối với 

đƣờng thủy nội địa địa phƣơng trừ trƣờng hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Giao 

thông vận tải và các trƣờng hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định. 

- Trƣờng hợp thay đổi chủ cảng thì chủ mới của cảng phải đề nghị công 

bố lại hoạt động cảng thủy nội địa trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

tiếp nhận cảng, bến thủy nội địa. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; 

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ 

Giao thông vận tải; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định và báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố 

lại hoạt động cảng thủy nội địa. 
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2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính 

công hoặc hình thức phù hợp khác. 

3 Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo mẫu; 

- Hồ sơ sau đối với phần thay đổi kết cấu công trình của cảng thủy nội 

địa: 

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình 

cảng thủy nội địa; 

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đƣa vào sử dụng; 

bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng 

thủy nội địa; 

+ Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chƣớng ngại trong vùng nƣớc 

cảng; biên bản xác nhận thiết lập báo hiệu tại cảng; 

+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng của 

pông-tông, phao neo thuộc đối tƣợng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông 

làm cầu cảng); 

+ Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nƣớc (đối 

với trƣờng hợp thay đổi vùng đất, vùng nƣớc của cảng thủy nội địa); 
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- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu 

các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ cảng, bến (đối với trƣờng hợp thay 

đổi chủ cảng thủy nội địa). 

b) Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: 

- Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài, trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đƣờng 

thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều 

kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải 

ban hành quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa. 

5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

-  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Không. 

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải. 

-  Cơ quan phối hợp: Không. 

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công bố lại hoạt động 

cảng thủy nội địa. 

8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần. 
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9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố lại hoạt 

động cảng thủy nội địa. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

- Thông tƣ số 198/2016/TT-BTC ngày 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 

đƣờng thủy nội địa và đƣờng sắt. 
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Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ LẠI HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN 
___________

 

Số: .../... 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________

 

...., ngày ... tháng ... năm ... 

    

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công bố (công bố lại) hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 

 

Kính gửi:……………………….(1)…………………………. 
 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đƣờng thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân: ........................................................................................... 

Ngƣời đại diện theo pháp luật:............................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày ... tháng .... năm ... tại .... 

Địa chỉ:................................................. số điện thoại liên hệ: ............................... 

Đề nghị công bố lại hoạt động cảng (bến) thủy nội địa (2) .................................... 

Nội dung đề nghị công bố lại:................................................................................. 

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3)............................................................................. 

Từ km thứ........................... đến km thứ ............................................................... 

Trên bờ (phải hay trái).... sông, kênh)..................................................................... 

Thuộc địa phận: xã (phƣờng, thị trấn), huyện (quận) ............................................ 

Tỉnh (thành phố) ................................................................................................... 

2. Thời hạn hoạt động: từ ngày...tháng. năm...đến ngày...tháng...năm... 

3. Hồ sơ gửi kèm gồm: ......................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết 

thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đƣờng thủy 

nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công 

bố Hoạt động cảng (bến). 

 Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- ...; 

- Lƣu: VT,... 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 
(Ký tên và đóng dấu) 

 Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 

–––––––––––––––––––  
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÕA BÌNH 

–––––––– 

Số :     710/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   05  tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi,  

bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông  

tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 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 92/2017NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số      

33/TTr-STTTT ngày 24/3/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục) lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình 

Điều 2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 

công bố tại Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 13/7/2020/QĐ-UBND của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết 

định này đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại 

địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Trang Thông tin điện tử của Văn phòng 

UBND tỉnh tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn; Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh (địa chỉ: sothongtin.hoabinh.gov.vn) 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 07/4/2021. 

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể 

của từng TTHC tại Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông 

tin điện tử của đơn vị và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo quy định. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 

30/6/2021. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÕA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    710/QĐ-UBND ngày   5 tháng  4  năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

–––––––––  

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. Danh mục TTHC đƣợc sửa đổi, bổ sung (sửa đổi, bổ sung 02 TTHC lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành công bố tại Quyết 

định số 1569/QĐ-UBND ngày 13/7/2020  của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

STT Tên TTHC/mã TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

VBQPPL quy 

định nội dung 

sửa đổi, bổ sung 

Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy phép xuất bản 

tài liệu không kinh 

doanh 

1.003868.000.00.00.H28 

15 

ngày 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

* Kể từ ngày 

01/01/2021 đến 

hết ngày 

30/6/2021:  

+ Tài liệu in 

trên giấy: 

7.500 

đồng/trang quy 

chuẩn; 

- Thông tƣ số số 

112/2020/TT-

BTC ngày 

29/12/2020 của 

Bộ Tài chính 

quy định mức 

thu một số khoản 

phí , lệ phí nhằm 

tháo gỡ khó 

khăn cho sản 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xuất bản; 

- Thông tƣ số 214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh 

doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp 
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+ Tài liệu điện 

tử dƣới dạng 

đọc: 3.000 

đồng/phút; 

+ Tài liệu điện 

tử dƣới dạng 

nghe, nhìn: 

13.500 

đồng/phút. 

 

 

xuất kinh doanh, 

bảo đảm an sinh 

xã hội ứng phó 

với dịch 

COVID-19. 

giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh doanh; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 

tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ- CP 

ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xuất bản. 

- Thông tƣ số số 112/2020/TT-BTC ngày 

29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu một số khoản phí , lệ phí nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm 

an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. 

2 

Cấp giấy phép nhập 

khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh 

 

1.003725.000.00.00.H28 

15 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa 

Bình 

50.000 đồng/hồ 

sơ (Theo quy 

định tại Thông 

tư số 

214/2016/TT-

BTC ngày 

10/11/2016 của 

Bộ Tài chính) 

* Kể từ ngày 

01/01/2021 đến 

hết ngày 

- Thông tƣ số số 

112/2020/TT-

BTC ngày 

29/12/2020 của 

Bộ Tài chính 

quy định mức 

thu một số khoản 

phí , lệ phí nhằm 

tháo gỡ khó 

khăn cho sản 

xuất kinh doanh, 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xuất bản; 

- Thông tƣ số 214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh 

doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp 

giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 
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30/6/2021: 

25.000 đồng/hồ 

sơ 

Theo quy định 

tại Thông tƣ số 

112/2020/TT-

BTC ngày 

29/12/2020 của 

Bộ Tài chính. 

bảo đảm an sinh 

xã hội ứng phó 

với dịch 

COVID-19. 

kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh doanh; 

- Thông tƣ số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 

tháng 02 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ- CP 

ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xuất bản. 

- Thông tƣ số số 112/2020/TT-BTC ngày 

29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu một số khoản phí , lệ phí nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm 

an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. 

B. Danh mục TTHC bãi bỏ do đƣợc sửa đổi, bổ sung 

STT  Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đã công bố tại Quyết định 

1 
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không 

kinh doanh  
Xuất bản 

Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 

13/7/2020  của Chủ tịch UBND tỉnh 

2 

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh 

 

Phát hành xuất bản phẩm 

 
Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 

13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 
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PHÂN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  

I. Lĩnh vực Xuất bản 

1. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không 

kinh doanh thuộc danh mục tài liệu quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 2 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP lập hồ sơ gửi Sở 

Thông tin và Truyền  thông và nộp phí thẩm định nội dung tài 

liệu để cấp giấy phép. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông 

tin và Truyền thông phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào 

bản thảo tài liệu và lƣu lại một bản; trƣờng hợp không cấp giấy 

phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa 

Bình; 

- Nộp qua hệ thống bƣu chính; 

- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề 

nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp qua email 

phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho 

phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và 

thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

Thành phần, 

số lƣợng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh; 

- Hai (02) bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ 

quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và 

giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong 

thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, 

sửa đổi; Trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng 

điện tử thì nộp một (01) bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ 

trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản; 

- Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số 

Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có đóng dấu của cơ 

quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản. 

- Ý kiến xác nhận bằng văn bản: 

+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an 
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nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc 

cơ quan đƣợc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền. 

+ Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phƣơng; tài liệu 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng phải có ý kiến của tổ 

chức đảng, cơ quan cấp trên. 

2. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết: 
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Đối tƣợng thực 

hiện thủ tục hành 

chính: 

 

- Tổ chức tại địa phƣơng; 

- Doanh nghiệp tại địa phƣơng. 

Cơ quan thực hiện 

thủ tục hành 

chính: 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình. 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính: 

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

Phí, lệ phí (nếu có): 

Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép: 

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dƣới dạng đọc: 6.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dƣới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút. 

(Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính) 

* Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021:  

+ Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút. 

(Theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 

29/12/2020 của Bộ Tài chính). 

Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai (nếu có và 

đính kèm ngay sau 

thủ tục): 

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

(Mẫu số 14, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông) 
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Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính (nếu 

có): 

Không có 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục hành 

chính: 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xuất bản; 

- Thông tƣ số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy 

phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm 

để kinh doanh; 

- Thông tƣ số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 

của Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị 

định số 195/2013/NĐ- CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật xuất bản. 

- Thông tư số số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí , lệ phí nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng 

phó với dịch COVID-19. 
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Mẫu số 14 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 

07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU 

CÓ)… 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC  … 

 

Số:………./……(nếu có) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày......... tháng........ năm.......... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

 

 Kính gửi:  ............................................................... 
1
 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản: .................................  

2. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tƣ 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(đối với doanh nghiệp); Số quyết 

định thành lập(đối với đơn vị sự nghiệp công lập); Số giấy phép hoạt động (đối 

với cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài)
2 

Cơ quan cấp……………………..ngày, tháng, năm cấp……………………
 

3. Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Số điện thoại: .....................................................................................................  

Số fax: ...............................................................................................................  

Email: ................................................................................................................  

4. Tên tài liệu: ...................................................................................................  

5. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nƣớc ngoài): .......................................  

Ngƣời dịch (cá nhân hoặc tập thể): ...................................................................  

6. Hình thức tài liệu: ..........................................................................................  

7. Số trang (hoặc dung lƣợng - byte):…………Phụ bản (nếu có): ...................  

8. Khuôn khổ (định dạng): .......  cm. Số lƣợng in: ...................................... bản 

9. Ngữ xuất bản: ................................................................................................  

10. Tên, địa chỉ cơ sở in: ...................................................................................  

11. Mục đích xuất bản: ......................................................................................  

12. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành: ...................................................  
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13. Nội dung tóm tắt của tài liệu: ......................................................................  

……………………………………………………………………………....... 

14. Kèm theo đơn này gồm :……………………………………………….
3
 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản, thực hiện 

việc in/đăng tải đúng nội dung tài liệu tại cơ sở in có giấy phép in xuất bản phẩm 

và tuân thủ các quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ./. 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ 

QUẢN HOẶC CƠ QUAN NHÀ 

NƢỚC CÓ THẨM QUYỀN
4
 

 

 
 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/ 

TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

                                                                        

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
Cơ quan, tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành - 

Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ quan, tổ chức tại địa phương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền 

thông; 
2
 Trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép là cơ quan Đảng, Nhà nước không bắt buộc 

phải nộp một trong các loại giấy quy định tại mục này 
3
Ghi rõ trong đơn các tài liệu đính kèm quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư này.  

4
 Phần này áp dụng đối với tài liệu không kinh doanh là kỷ yếu hội thảo, hội nghị, ngành nghề 

 

. 
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II. Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm 

 

1. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

 

Trình tự thực 

hiện: 

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nƣớc ngoài 

gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt 

trụ sở hoặc nơi Sở Thông tin và Truyền thông có cửa khẩu mà 

xuất bản phẩm đƣợc nhập khẩu. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông 

tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trƣờng hợp không cấp 

giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình; 

- Qua hệ thống bƣu chính. 

- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp 

qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng 

không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như 

bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thành phần, số 

lƣợng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh; 

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh. 

2. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết: 

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Đối tƣợng thực 

hiện thủ tục hành 

chính: 

Cá nhân, tổ chức 

Cơ quan thực hiện 

thủ tục hành 

chính: 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành 

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 
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chính:  

Phí, lệ phí (nếu 

có): 

50.000 đồng/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 

214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính) 

* Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021: 25.000 

đồng/hồ sơ (quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 

29/12/2020 của Bộ Tài chính). 

Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai (nếu có và 

đính kèm ngay sau 

thủ tục): 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh (Mẫu số 30); 

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh (Mẫu 

số 31). 

(Các mẫu trên ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông) 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính (nếu có): 

Không có 

 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính: 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xuất bản; 

- Thông tƣ số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh 

để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất 

bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh doanh; 

- Thông tƣ số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 

của Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị 

định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật xuất bản. 

- Thông tư số số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu một số khoản phí , lệ phí nhằm 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội ứng phó với dịch COVID-19. 
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Mẫu số 30 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

(NẾU CÓ) 

TÊN TC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

 

Số:......./........ (nếu có) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

...... , ngày........ tháng......... năm...... 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

 

Kính gửi: ..............................................................(1) 

 

- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ............................................... 

- Trụ sở (địa chỉ):...............................................Số điện thoại: ...................... 

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nƣớc ngoài,………….. 

............................................. (ghi tên tổ chức, cá nhân) đề nghị đƣợc cấp giấy 

phép nhập khẩu xuất bản phẩm, gồm: 

1. Tổng số tên xuất bản phẩm: ....................................................................... 

2. Tổng số bản: ............................................................................................... 

3. Tổng số băng, đĩa, cassette: ........................................................................ 

4. Từ nƣớc (xuất xứ): ..................................................................................... 

5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ................................................................ 

6. Cửa khẩu nhập: ........................................................................................... 

Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu. 

Tổ chức/cá nhân ............................................. xin cam kết thực hiện đúng 

các quy định của Luật xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở .................................................. 

xem xét, cấp giấy phép./. 

 

                                               NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

Chú thích: 

(1) Ghi tên cơ quan tiếp nhận đơn như sau: 

- Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại 

thành phố Hà Nội đứng 

tên trên đơn đề nghị thì ghi Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở thành 

phố Hà Nội; 

- Đối với cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài 

đứng tên trên đơn đề 

nghị thì ghi Sở nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm 

được nhập khẩu. 
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Mẫu số 31 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ... 

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...... , ngày........... tháng........... năm .......... 

 

 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU KHÔNG KINH DOANH 

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, ngày......... tháng......... năm.........) 

 

I- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 

 

STT 
Mã ISBN 

 

Tên 

gốc 

của 

XBP 

Tên 

XBP 

bằng 

tiếng 

Việt 

Tác giả 
Thể 

loại 
Số bản 

Tóm 

tắt nội 

dung 

Có kèm theo 
Phạm 

vi sử 

dụng 

Hình 

thức 

khác 

của 

XBP 

Đĩa Băng, 

cassette  

Hình 

thức 

khác 

Nhà cung cấp:........ 

1.           

…           

Nhà cung cấp:........ 

1.           

…           

 Tổng cộng:      

           

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên, ghi rõ họ và  tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
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II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PH P NHẬP KHẨU (1) 

Danh mục xuất bản phẩm trên đây đƣợc Cục Xuất bản, In và Phát thành/Sở... cấp giấy phép nhập khẩu số 

..../ngày...tháng...năm... 

 

Chú thích:  

(1) Danh mục phải được Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở đóng dấu giáp lai với Giấy phép xuất nhập khẩu và đóng 

dấu giáp lai các trang của danh mục. Nếu danh mục đăng ký trên Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia thì không cần đóng 

dấu giáp lai tại CXBIPH hoặc Sở
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÕA BÌNH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     738/QĐ-UBND 

 

Hòa Bình, ngày   06  tháng  4  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 

Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 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 chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ 

và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 197/TTr-SNN ngày 02/4/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành (01 thủ tục), lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa 

Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết 

định này đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại 

địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND 

tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ: http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực 

hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh 

trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 

10/4/2021. 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính đƣợc công 

bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện 

tử của Sở, ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƢỜNG THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HÕA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     738/QĐ-UBND ngày   06   tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––  

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính/Mã hồ sơ TTHC 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu 
có) 

Thực hiện 
qua dịch vụ 
bưu chính 

công ích Căn cứ pháp lý 

Tiếp 
nhận 

Trả 
kết 
quả 

* THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH      

1 

Đăng ký công bố hợp 
quy đối với các sản 
phẩm, hàng hóa sản 
xuất trong nước được 
quản lý bởi các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia 
do Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
ban hành. 

- Đối với hồ sơ đăng ký 
công bố hợp quy không 
đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 03 (ba) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đăng ký 
công bố hợp quy, Cơ 
quan quản lý có thẩm 
quyền thông báo bằng 

Trung 
tâm Phục 
vụ Hành 
chính 
cổng tỉnh  

150.000 
đồng 

x x 

- Thông tư 
số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về 
công bố hợp chuẩn, công 
bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù 
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1.009478.000.00.00.H2
8 

văn bản đề nghị bổ sung 
các loại giấy tờ theo quy 
định tới tổ chức, cá nhân 
công bố hợp quy. Sau 
thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày làm việc kể từ ngày 
Cơ quan quản lý có thẩm 
quyền gửi văn bản đề 
nghị mà hồ sơ đăng ký 
công bố hợp quy không 
được bổ sung đầy đủ 
theo quy định, Cơ quan 
quản lý có thẩm quyền có 
quyền hủy bỏ việc xử lý 
đối với hồ sơ này. 

- Đối với hồ sơ đăng ký 
công bố hợp quy đầy đủ 
theo quy định, trong thời 
hạn 05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đăng ký công 
bố hợp quy, Cơ quan 
quản lý có thẩm quyền 
phải tổ chức kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ 
đăng ký công bố hợp quy 
để xử lý như sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng 

hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư 
số 02/2017/TT-
BKHCN ngày 31/3/2017 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư 
số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về 
công bố hợp quy, công 
bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù 
hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư 
số 06/2020/TT-
BKHCN ngày 
10/12/2020 của Bộ 
Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường quy định chi 
tiết và biện pháp thi 
hành một số điều Nghị 
định số 132/2008/NĐ-
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ký công bố hợp quy đầy 
đủ và hợp lệ, Cơ quan 
quản lý có thẩm quyền 
ban hành Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký công 
bố hợp quy cho tổ chức, 
cá nhân công bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng 
ký công bố hợp quy đầy 
đủ nhưng không hợp lệ, 
Cơ quan quản lý có thẩm 
quyền thông báo bằng 
văn bản cho tổ chức, cá 
nhân công bố hợp quy về 
lý do không tiếp nhận hồ 
sơ. 

CP ngày 31/12/2008, 
Nghị định 
số 74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018, Nghị định 
số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09/11/2018 và 
Nghị định 
số 119/2017/NĐ-
CP ngày 01/11/2017 
của Chính phủ. 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––  

1. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất 

trong nƣớc đƣợc quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong nƣớc phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng (Bao gồm: 

Trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá; trƣờng hợp công bố 

hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc đƣợc 

thừa nhận; trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức 

chứng nhận đƣợc chỉ định) nộp hồ sơ đến nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 

doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh qua Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh, số 485 đƣờng Trần Hƣng Đạo, phƣờng Phƣơng Lâm, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình 

- Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

* Đối với trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá:  

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định cho cơ quan 

chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá 

nhân;  

- Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành, tổ chức, cá 

nhân đƣợc phép lƣu thông hàng hóa.  
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* Đối với trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ 

chức chứng nhận đã đăng ký hoặc đƣợc thừa nhận (sau đây viết tắt là tổ chức 

chứng nhận):  

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định cho cơ quan 

chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng 

nhận;  

- Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan 

chuyên ngành, tổ chức, cá nhân đƣợc phép lƣu thông hàng hóa.  

* Đối với trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ 

chức chứng nhận đƣợc chỉ định:  

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định kèm theo bản 

sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng 

nhận đƣợc chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để đƣợc cấp Thông báo tiếp nhận 

hồ sơ công bố hợp quy;  

- Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành, tổ chức, cá 

nhân đƣợc phép lƣu thông hàng hóa.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ 

của hồ sơ theo trình tự sau:  

- Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định, 

trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản đề 

nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. 

Sau thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ 

sơ đăng ký công bố hợp quy không đƣợc bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan 

chuyên ngành có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.  
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- Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Sở Nông 

nghiệp và PTNT ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy 

cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.  

- Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhƣng không hợp lệ, 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố 

hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.  

Bƣớc 3: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; qua dịch vụ bƣu chính 

hoặc qua môi trƣờng mạng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Bản công bố hợp quy. 

* Đối với trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ 

chức, cá nhân: 

- Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: 

Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax; 

+ Tên sản phẩm, hàng hóa, nhà sản xuất; 

+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; 

+ Kết quả thử nghiệm chất lƣợng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 theo quy định 

tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tƣơng ứng; 

+ Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; 
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+ Cam kết chất lƣợng sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp 

luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá. 

* Đối với trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ 

chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận đƣợc chỉ định: 

Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tƣơng 

ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức 

chứng nhận đƣợc chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân. 

b. Số lượng hồ sơ: (01) bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định, 

trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy, Cơ quan quản lý có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đề nghị bổ 

sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau 

thời hạn 15 (mƣời lăm) ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan quản lý có thẩm quyền 

gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đƣợc bổ sung đầy 

đủ theo quy định, Cơ quan quản lý có thẩm quyền có quyền hủy bỏ việc xử lý đối 

với hồ sơ này. 

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ theo quy định, trong thời 

hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đăng ký công bố hợp 

quy, Cơ quan quản lý có thẩm quyền phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 

đăng ký công bố hợp quy để xử lý nhƣ sau: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan 

quản lý có thẩm quyền ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp 

quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. 
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+ Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhƣng không hợp lệ, 

Cơ quan quản lý có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 

công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký 

công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nƣớc, dịch vụ, quá trình, môi 

trƣờng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tƣơng ứng do Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành. 

1.6. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Chi cục chuyên môn thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy. 

1.8. Phí, lệ phí: 150.000 đồng 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản công bố hợp quy (Thông tư 

số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012) 

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
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- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa; 

- Thông tƣ số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 

phƣơng thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Thông tƣ số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trƣởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ 

số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về công bố hợp quy, công bố hợp quy và phƣơng thức đánh giá sự 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tƣ số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố 

hợp chuẩn, hợp quy; 

- Thông tƣ số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học, 

Công nghệ và Môi trƣờng quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-

CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị 

định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 /11 /2017 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Mẫu 

Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

Số ……………………………….. 

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………. 

Địa chỉ: 

…………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………… Fax: ……………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………… 

CÔNG BỐ: 

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trƣờng (tên gọi, kiểu, loại, nhãn 

hiệu, đặc trưng kỹ thuật,... ) 

…………………………………………………………………………………… 

Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) 

…………………………………………………………………………………… 

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự 

phù hợp...): 

………………………………………………………………………………………………… 

- Loại hình đánh giá: 

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Tên tổ chức chứng nhận /tổ chức 

chứng nhận được chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận; 

+ Tự đánh giá (bên thứ nhất): Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo 

cáo tự đánh giá. 

……(Tên tổ chức, cá nhân).... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của 

.... (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trƣờng) do mình sản xuất, kinh 

doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác. 

   ………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

Đại diện Tổ chức, cá nhân 

(Ký, chức vụ, đóng dấu) 
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