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                                                    QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, 

hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Hòa Bình 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm /2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 

tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 251/TTr-STC ngày 

05 tháng 7 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bị 

mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân 

khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình, nội dung như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1 Phạm vi điều chỉnh 
 Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn 

hoặc các nguyên nhân khác do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Hòa Bình. 
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 Quyết định này không áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa do tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý (tài sản không do Nhà nước 

đầu tư, quản lý).  

1.2. Đối tượng áp dụng 
 a) Cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa. 

 b) Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy 

nội địa (sau đây gọi là cơ quan được giao quản lý tài sản). 

 c) Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 

 d) Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 

 2. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa quy định tại Điều 23 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thanh lý tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi huyện, thành phố quản lý và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

(gọi chung là cấp xã) quản lý. 

 3. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại quy định tại Điều 24 

Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định xử lý tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do 

thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác do các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi huyện, thành phố quản lý và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

(gọi chung là cấp xã) quản lý. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

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

Các nội dung khác liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

thủy nội địa không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của Chính 

phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3;                                                                                     
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Giao thông vận tải;                                                    
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình; 

- Lưu: VT, TCTM.LT (21b).                   

                                                         Bùi Văn Khánh 
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