
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH THUẬN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) _______________________________ 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực đăng kiểm 

1 
Cấp giấy chứng nhận thẩm định 
thiết kế xe cơ giới cải tạo. 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng 
quy định. 

Sở Giao thông 
vận tải tỉnh, số 
142 đường 21 
tháng 8, 
phường Phước 
Mỹ, thành phố 
Phan Rang - 
Tháp Chàm. 

 

- Giá dịch vụ thẩm định thiết kế 
xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 
cải tạo: 300.000 đồng/chiếc. 

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 
thẩm định thiết kế xe cơ giới cải 
tạo: 50.000 đồng/01 Giấy 
chứng nhận (riêng đối với xe ô 
tô con dưới 10 chỗ: 100.000 
đồng/01 Giấy chứng nhận). 

Quyết định số 
2074/QĐ-BGTVT ngày 
24/9/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố 
TTHC được sửa đổi, bị 
bãi bỏ lĩnh vực đăng 
kiểm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

II  Lĩnh vực đường thủy nội địa 

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
Điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa (đối 
với Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa đối 
với cơ sở loại 4). 

Trong thời 
hạn không 
quá 08 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

- Như trên - Không 

Quyết định số 
2084a/QĐ-BGTVT 
ngày 26/9/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố 
TTHC được sửa đổi 
lĩnh vực đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 



ơ 

STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

2 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội 
địa (đối với Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội 
địa đối với cơ sở loại 4). 

- Đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chứng 
nhận bị mất, bị hỏng: trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị của cơ sở đào tạo; 

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng 
nhận khi thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở đào 
tạo: trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Như trên - Không - Như trên - 

 

 
 
 
 


