*

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 4153 /SGTVT-VP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 13 tháng 11 năm 2018

V/v: triển khai, thực hiện Quyết
định số 41/2018/QĐ-UBND ngày
05/11/2018 của UBND tỉnh.

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ban, ngành thuộc Tỉnh;
- Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại cảng biển.
Ngày 05 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
41/2018/QĐ-UBND về Khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với các cảng biển do
địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm
2018).
Để triển khai, thực hiện Khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với các cảng biển
do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đề nghị các sở, ban,
ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ tại cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tổ
chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Truy cập vào chuyên mục “Văn bản/văn bản của tỉnh” trên trang thông tin
điện tử của Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ: http://sgtvt.binhthuan.gov.vn để tải
Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2017 của UBND tỉnh làm căn cứ tổ
chức, triển khai các nội dung quy định tại Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày
05/11/2017 của UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
2. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về quản lý giá dịch vụ tại cảng
biển, chất lượng dịch vụ và tình hình thị trường, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ tại cảng biển quyết định mức giá cụ thể đảm bảo không vượt
khung giá được ban hành theo Quyết định này (bao gồm khung giá: dịch vụ sử
dụng cầu, bến, phao neo đậu; dịch vụ bốc dỡ container; dịch vụ lai dắt; dịch vụ
hoa tiêu).
3. Đối với giá dịch vụ khác tại cảng biển không nêu tại quyết định này, các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại cảng biển quyết định mức giá
dịch vụ; thực hiện việc kê khai giá dịch vụ tại cảng biển với các cơ quan có thẩm
quyền và niêm yết theo quy định của pháp luật được quy định tại Điều 90 Luật
Hàng hải năm 2015; Điều 17, Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày
14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Giá; Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ;
Điều 7, Điều 8 Quyết định số 12/2017/QD-UBND ngày 13/4/2017 của UBND
tỉnh.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc, yêu cầu
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về
Sở Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, sửa đổi,
bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ và các PGĐ Sở GTVT;
- Các phòng chuyên môn thuộc sở;
- Thanh tra Sở, Ban Quản lý Cảng Phú Quý;
- Lưu VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở GiaoPHÓ GIÁM ĐỐC
thông vận tải tỉnh
Bình Thuận
Email:
sgtvt@binhthuan.
gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh N
Bình Thuận
Ngày ký:
13.11.2018
15:49:35 +07:00

Người ký: Nguyễn Quốc Nam
Email:
namnq@sgtvt.binhthuan.gov.v
n
Cơ quan: Sở Giao thông Vận
tải, Tỉnh Bình Thuận
Chức vụ: Pho Giam doc So
Thời gian ký: 13.11.2018
14:30:24 +07:00

n Q ốc Nam

