
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:               /UBND-KT 
 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 1326/QĐ-UBND ngày 

26/4/2022 của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày      tháng      năm 2022 

 
                  Kính gửi:  

                  - Văn phòng huyện; 

                   - Phòng Kinh tế huyện; 

                  - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

                  - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

    - Trưởng 09 khu dân cư. 

 

Căn cứ Công văn số 1371/SGTVT-VP ngày 29/4/2022 của Sở Giao thông vận 

tải tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 

26/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình 

nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh); UBND huyện Côn Đảo có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Kinh tế huyện: Có trách nhiệm công khai, niêm yết quy trình 

nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh tại 

cơ quan nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, 

đầy đủ. 

2. Giao Văn phòng huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế huyện 

niêm yết công khai quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để các tổ 

chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện theo quy định. 

 3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng huyện thực hiện việc công khai quy trình nội bộ trong giải quyết 

các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh trên Cổng thông tin 

điện tử của UBND huyện Côn Đảo. 

4. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1326/QĐ-

UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê 

duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao 
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thông vận tải tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên hệ thống truyền thanh, truyền hình 

để nhân dân trên địa bàn huyện được biết, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính. 

5. Trưởng 09 khu dân cư: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung 

Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu cho nhân dân trong phạm vi quản lý địa bàn biết và thực hiện. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Trưởng 09 khu dân cư triển khai, 

thực hiện./. 

(Đính kèm theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

 

Nơi nhận:      
- Như trên (t/h); 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày     tháng    năm 

2022      của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

Nhóm thủ tục: 

1. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước 

thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới, mã số 

TTHC  1.010707.000.00.00.H06 

2. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố 

định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia,  mã số TTHC  1.010708.000.00.00.H06 

3. Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải 

hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia - 

1.010709.000.00.00.H06 

4. Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia, 

mã số TTHC  1.010710.000.00.00.H06 

5. Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia, mã số TTHC  

1.010711.000.00.00.H06 

6. Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác 

tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc, mã số TTHC  

1.010712.000.00.00.H06 

7. Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào, mã số 

TTHC  1.002861.000.00.00.H06 

8. Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào, mã 

số TTHC  1.002859.000.00.00.H06 

9. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước 

thực hiện Hiệp định GMS, mã số TTHC  1.002046.000.00.00.H06 

10. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung 

Quốc,  mã số TTHC  1.001737.000.00.00.H06 

11. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của 

Campuchia,  mã số TTHC  1.001577.000.00.00.H06 

12. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, 

Campuchia,  mã số TTHC  1.002286.000.00.00.H06 

13. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, mã 

số TTHC  1.002063.000.00.00.H06 

14. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, 

Lào và Campuchia, mã số TTHC  1.002268.000.00.00.H06 

15. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào,  mã số TTHC  

1.002856.000.00.00.H06 

16. Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào - mã số TTHC  

1.002852.000.00.00.H06 

17. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia- 

1.001023.000.00.00.H06 

18. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia - mã số 

TTHC  1.002877.000.00.00.H06 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=296950
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=296966
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=296951
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=296967
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=296968
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=296952
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=296953
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=296969
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187502
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=211422
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187277
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=211383
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187292
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=211385
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187541
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187545
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187180
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187525
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19. Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia - mã số 

TTHC  1.002869.000.00.00.H06 

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

(Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu). 

Thứ tự 

công 

việc 

Chức danh, vị trí, nội dung 

công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Kết quả/sản phẩm 

Bước 1 

Công chức tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh của Sở Giao thông vận 

tải kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, nhập thông tin 

trên phần mềm, chuyển 

phòng chuyên môn xử lý hồ 

sơ 

¼  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá 

trình giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, 

công dân 

Bước 2 

Lãnh đạo Phòng chuyên môn 

xem xét, kiểm tra xử lý hồ sơ, 

trình phê duyệt kết quả TTHC 

01 ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá 

trình giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, 

công dân 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 4 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận 

tải ký phê duyệt kết quả 

TTHC 

¼ ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá 

trình giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, 

công dân 

- Kết quả TTHC 

Bước 5 

Văn thư Sở Giao thông vận 

tải lấy số phát hành chuyển 

kết quả cho Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh 

¼  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá 

trình giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, 

công dân 

- Kết quả TTHC 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=187533
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Bước 6 

Công chức tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh của Sở Giao thông vận 

tải kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, nhập thông tin 

trên phần mềm, chuyển 

phòng chuyên môn xử lý hồ 

sơ 

¼  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá 

trình giải quyết hồ sơ 

- Kết quả TTHC 

- Sổ theo dõi hồ sơ 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
02 ngày 

 
 

 

20. Thủ tục 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, mã số TTHC  2.001963.000.00.00.H06 

Thời hạn giải quyết: (Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

Không quá 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (không 

tính thời gian kiểm tra hiện trường) đối với chấp thuận xây dựng cùng thời điểm 

với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện từ 35 kV trở xuống có tổng 

chiều dài nhỏ hơn 01 km xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

Thứ tự 

công 

việc 

Chức danh, vị trí, nội 

dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Kết quả/sản phẩm 

Bước 1 

Công chức tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp tỉnh của Sở Giao 

thông vận tải kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ 

sơ, nhập thông tin trên 

phần mềm, chuyển phòng 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

¼    ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

Bước 2 

Lãnh đạo Phòng chuyên 

môn chuyển hồ sơ cho 

công chức xử lý 

¼ ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

Bước 3 

Công chức Phòng chuyên 

môn thẩm định, xử lý hồ 

sơ 

1 ½   ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186942
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- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 4 

Lãnh đạo Phòng chuyên 

môn xem xét, kiểm tra hồ 

sơ, trình phê duyệt kết quả 

TTHC 

½  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 5 

Lãnh đạo Sở Giao thông 

vận tải ký phê duyệt kết 

quả TTHC 

01  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

Bước 6 

Văn thư Sở Giao thông 

vận tải lấy số phát hành 

chuyển kết quả cho Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh 

¼ 

ngày làm 

việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

Bước 7 

Công chức tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp tỉnh xác nhận trên 

phần mềm một cửa thông 

tin về kết quả đã có Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh; Thông báo cho 

cá nhân, tổ chức đến nhận 

kết quả TTHC  

¼ 

ngày làm 

việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

- Sổ theo dõi hồ sơ 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
04 ngày 

làm việc 
 

 

 * Trường hợp phải kiểm tra hiện trường thì thời hạn chấp thuận xây dựng 

cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công không quá 10 ngày làm việc  

Thứ tự 

công 

việc 

Chức danh, vị trí, nội 

dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Kết quả/sản phẩm 
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Bước 1 

Công chức tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp tỉnh của Sở Giao 

thông vận tải kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ 

sơ, nhập thông tin trên 

phần mềm, chuyển phòng 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

½   ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

Bước 2 

Lãnh đạo Phòng chuyên 

môn chuyển hồ sơ cho 

công chức xử lý 

¼ ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

Bước 3 

Công chức Phòng chuyên 

môn thẩm định, xử lý hồ 

sơ 

5½   ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 4 

Lãnh đạo Phòng chuyên 

môn xem xét, kiểm tra hồ 

sơ, trình phê duyệt kết quả 

TTHC 

01  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 5 

Lãnh đạo Sở Giao thông 

vận tải ký phê duyệt kết 

quả TTHC 

02  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

Bước 6 

Văn thư Sở Giao thông 

vận tải lấy số phát hành 

chuyển kết quả cho Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh 

¼ 

ngày làm 

việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

Bước 7 Công chức tại Trung tâm ½  ngày - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 



6 

 

phục vụ hành chính công 

cấp tỉnh xác nhận trên 

phần mềm một cửa thông 

tin về kết quả đã có Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh; Thông báo cho 

cá nhân, tổ chức đến nhận 

kết quả TTHC  

làm việc trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

- Sổ theo dõi hồ sơ 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
10 ngày 

làm việc 
 

 

21. Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, 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, mã số TTHC  2.001915.000.00.00.H06 

Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề 

nghị gia hạn (Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu) 

 

Thứ tự 

công 

việc 

Chức danh, vị trí, nội 

dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Kết quả/sản phẩm 

Bước 1 

Công chức tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp tỉnh của Sở Giao 

thông vận tải kiểm tra, 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ 

sơ, nhập thông tin trên 

phần mềm, chuyển phòng 

chuyên môn xử lý hồ sơ 

½   ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

Bước 2 

Lãnh đạo Phòng chuyên 

môn chuyển hồ sơ cho 

công chức xử lý 

¼ ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

Bước 3 

Công chức Phòng chuyên 

môn thẩm định, xử lý hồ 

sơ 

02  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186956
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- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 4 

Lãnh đạo Phòng chuyên 

môn xem xét, kiểm tra hồ 

sơ, trình phê duyệt kết quả 

TTHC 

½  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 5 

Lãnh đạo Sở Giao thông 

vận tải ký phê duyệt kết 

quả TTHC 

01  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

Bước 6 

Văn thư Sở Giao thông 

vận tải lấy số phát hành 

chuyển kết quả cho Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh 

¼ 

ngày làm 

việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

Bước 7 

Công chức tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

cấp tỉnh xác nhận trên 

phần mềm một cửa thông 

tin về kết quả đã có Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh; Thông báo cho 

cá nhân, tổ chức đến nhận 

kết quả TTHC  

½  ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả 

- Phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ 

- Hồ sơ của tổ chức, công 

dân 

- Kết quả TTHC 

- Sổ theo dõi hồ sơ 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
05 ngày 

làm việc 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính mới  

ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền 

 giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 997/TTr-

SGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này hai mươi mốt (21) quy trình nội 

bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu . 

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và 

Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần 

mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 

 



2 

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

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

Quyết định và  Phụ lục kèm theo quyết định này được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: http://www.baria-

vungtau.gov.vn. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- Trung tâm Công báo-Tin học; 

- Lưu: VT, NC6. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.baria-vungtau.gov.vn/
http://www.baria-vungtau.gov.vn/



