
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTHT Bảo Lạc, ngày      tháng 11 năm 2022 
V/v triển khai thực hiện 

Nghị định số 54/2022/NĐ-CP 

ngày 22/8/2022 và Quyết định 

số 1336/QĐ-BGTV ngày 

11/10/2022 của 

 Bộ Giao thông vận tải 

 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Thông báo số 2743/TB-SGTVT ngày 25 tháng 10 năm 2022 của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Nghị định số 54/2022/NĐ-

CP ngày 22/8/2022 và Quyết định số 1336/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2022 của Bộ 

Giao thông vận tải.  

 Ngày 22/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2022/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Nghị định này có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022. 

 Ngày 11/10/2022, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1336/QĐ-

BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Quyết 

định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2022. 

 Để tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 54/2022/NĐ-CP; Nghị định số 

78/2016/NĐ-CP; Nghị định số 08/2021/NĐ-CP; Quyết định số 1336/QĐ-BGTVT. 

(được gửi kèm theo công văn này, đồng thời được đăng tải toàn văn trên trang 

TTĐT UBND huyện Bảo lạc: http://baolac.caobang.gov.vn) 

 UBND huyện trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên 

truyền phổ biến nội dung các Nghị định, Quyết định trên đến các tổ chức, cá nhân 

có liên quan trên địa bàn biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Sở GTVT (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Công an huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Cương 
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