
UBND TỈNH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /STC-QLG&CS 

V/v tham gia dự thảo  

Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình  

về việc phân cấp thẩm quyền quyết định 

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 trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại thuộc phạm vi quản lý  

của tỉnh Hòa Bình. 

          Hòa Bình, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

                              

    Kính gửi:  - Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

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

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; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quách Tất Liêm tại Công văn số 2351/VPUBND-TCTM ngày 09/4/2021 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định của UBND 

tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định 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 trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Hòa Bình. Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định 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 trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Hòa Bình. 

Để đảm bảo đúng theo quy trình ban hành văn bản trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quyết định. Sở Tài chính kính đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ 

quan Đảng, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia đóng góp 

ý kiến cho dự thảo Quyết định nêu trên. 

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở 

Tài chính, Cổng thông tin điện tử của tỉnh). 

Văn bản tham gia đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 

10/5/2021 đồng thời gửi vào hòm thư điện tử địa chỉ Email: 

phuongoanhtc@gmail.com (SĐT: Đ/c Oanh 0986925935) để tổng hợp. 

mailto:phuongoanhtc@gmail.com
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Đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                              KT.GIÁM ĐỐC   
- Như trên;                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLG &CS; THTK (Đăng tin); 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Lưu: VT, (V.O).                                                                                                                                   
                                        

                                                                                         Hoàng Văn Lộc 
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      ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÒA BÌNH                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

Số:         /QĐ-UBND                Hoà Bình, ngày          tháng      năm 2021 

 

 

                                                    

                                                    QUYẾT ĐỊNH 

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 trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại  

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 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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:     /TTr-STC 

ngày tháng    năm    2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

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 trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại do Nhà nước đầu 

tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình. 

 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).  

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). 

DỰ THẢO 
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 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. 

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

thông đường thủy nội địa quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 

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

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường thủy nội địa do các Sở, ngành và các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý. 

2. 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. 

 Điều 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 

khoản 2 Điều 24 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 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 Sở, ngành và các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý. 

2. 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 4. 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 và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

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 5;                                                                                   
- Bộ Tài chính; 

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

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 



 

 

5 

 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình; 

- Lưu: VT, TCTM.                                                                         Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2021-04-13T11:00:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Hoàng Văn Lộc<lochv.stc@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2021-04-13T14:59:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2021-04-13T14:59:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2021-04-13T14:59:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Sở Tài chính<sotaichinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




