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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50/2021/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phân cấp thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động, công bố lại,
gia hạn hoạt động và công bố đóng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa
phục vụ thi công công trình chính trên các tuyến đường thủy nội địa
thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng
6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định
về Quản lý hoạt động đường thủy nội địa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3293/TTr-SGTVT
ngày 16 tháng 11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định các nội dung liên quan đến việc phân cấp thẩm quyền
thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn hoạt động và công bố
đóng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên
địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

