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Số:        /TB-SGTVT 

 

Bắc Kạn, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp 

hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết  

của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn 

 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một 

phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Sở Giao thông vận tải thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến một 

phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến cụ thể như sau: 

1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) một phần cho phép 

nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao 

thông vận tải Bắc Kạn 
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A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH   

 Tổng số 22  

I Lĩnh vực Đường bộ   

1 
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao 

thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ 
x  

2 
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi 

công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ 

cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

x  

3 
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang 

khai thác 
x  

 
 



4 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ x  

5 

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong 

phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai 

thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao 

quản lý 

x 

 

6 

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của 

quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác 

x 

 

7 

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới 

hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu 

trọng trên đường bộ 

x 

 

8 Cấp giấy chứng nhận tạm thời xe máy chuyên dùng x 
 

9 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 

có thời hạn  
x 

 

II Lĩnh vực Đường thủy nội địa 

1 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông x 
 

2 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa x  

3 
Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, 

luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương 
x 

 

4 
Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu 

cầu khai thác, sử dụng 
x 

 

5 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng x 
 

6 
Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với 

công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa 
x 

 

7 
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy 

nội địa 
x  

8 

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa 

đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy 

nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa 

x 

 

9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện x 
 

10 Xóa Giấy chứng  nhận đăng ký phương tiện x 
 

11 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu x 
 

12 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa x 
 

13 Công bố đóng khu neo đậu x 
 

2. Việc nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 76/TB-SGTVT ngày 

28/10/2022 của Sở Giao thông vận tải về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 



quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải cung cấp trực tuyến toàn 

trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng 

dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (gửi kèm theo văn bản này).  

Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết 

TTHC biết và phối hợp tuyên truyền, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở GTVT; 

- Lưu: VT, VP (S). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Dương Ngọc Thuyết 
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