
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VITNAM 
TINH VINH PHUC Dc 1p - T do - Hnh phüc 

S631/QD- LJBND Vtnh Phic, ngày,SihángLnam 2020 

QUYET D!NH 
danh myc djch vy siy nghip cong scr dyng ngân sách 

uhi riirirc thuôc huh virc Giao thông van tãi trên dia bàn tinh Vinh Phüc 

% Ngày.2./J2../2OZ'1 

CIIU TECH Uv BAN NHAN DAN TINH VNH piiUc 

Can c Ludt T chic chinh quyn d/aphwong näm 2015; 

Can thNgh; dfnh soA 32/2016/ND-GP ngày 10/4/2019 cüa GhInh Phü Quy 
djnh giao nhiçm vi, dgt hang hoqc ddu thdu cung cdp san phdrn, d/ch vy cong 
th dyng NSNN tit ngun kinh phi clii thwông xuyen; 

Can ci't Ngh/ dgnh sd 16/2015/ND-CT ngày 14/02/2015 cza Uiinh phü 
quy dinh cci chE ty chi cza don v st nghip Cong lap; Ngh djnh sd 
141/20]6'ND-CP ngày 10/10/2016 cüa ChInhphi quy djnh cci chE 4t chü don vj sit 
nghip cOng 1p trong iTnh vrc s.t nghip kinh t và szt nghip lthác; 

Can ci Quyt djnh sd 695/QD-TTg ngày 21/5/2015 cüa Thi twóng Chinh 
phz ban hành k hogch tridn khai thec hiçn Ngh/ djnh soA16/2015/NDCP  ngày 
14/02/2015 cüa ChInh phü quy djnh cc' chE tit chü cia don vj sr nghiêp Cong lap, 

Can th Quyt d/nh so 1896/QD-TTg ngày 04/10/2016 cza Thz titóng 
Chinh phz ban hành danh myc d.ich vy st nghip Cong st't dyng ngán sách nhà 
nzthc thuac ltnh vrc quán l nhà nu'ác cza B Giao thông van  tái; 

Xét de ngh/ cza S& Giao thông v2n tái tczi Ta trinh sO 2404/TTr-SGTVT 
ngày 04/11/2020 và van ban thOrn d.inh cia S& Tài chInh sO 2582/STC-HCSN 
ngày 21/12/2020, 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Ban hn11 kern theo Quyt (tjnh  nay Danh miic dich vti si,r nghip 
cong sCr diing ngân sách nhà nuOc thuOc  lTnh virc Giao thông vn tãi trên dia bàn 
tinh Vinh Phüc. 

. , h 
Dieu 2. Danh  muc  dich viii sir nghiçp cong quy dnh tai Dieu 1 Quyet dnh 

nay là can cir dê cap có thâm quyôn giao nhim vii, dat hang hoãc to chirc dâu 
thâu cung cap dich vi cong sCr dwig ngân sách Nba nuàc. Can cir tmnh hInh thirc 
tê khi triên khai, Sâ Giao thông van tai có trách nhim rà soát, báo cáo UBND 
tinh xem xét quyt dinh viec  sCra di, b sung danh muc cho phü hçxp, dam báo 
tIiirc hin theo diing quy djnh  pháp luat. 



Diu 3. Quyt dinh nay có hiu 1irc tr ngày k. 

Chánh Van phàng UBND tinh, Giám dc các Si, ban, ngânh; ChU tjch 
UBND các huyn, thành phô; Thu trithng các co quan, don vj cO lien quan chju 
trách nl1irn thi hành Quyêt djnh nay.!. - 

Noi nhân: 
- iT HDND tiuh (b/c); 
- Chü tich, cac PCT; 
- CPVP; 
-NhuDieu 3; 
- Cng 1'it)T VP; 
- CVNCTH; 
- Luu: VT, 
(L ocb). 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH 



D!CH VJ S NGHIV CONG SU D1JNG NGAN 
QC LINH VJ)'C GIAO THONG ViN TAI TREN 

DJA BÀN TINH VIN}I PHUC 
só1.71'QD-CT ngay.2cffL/./2O2O cüa Chü t/ch UBND tinh) 

STT DANH MVC DCH \TV S1! NGHIP CONG SU' DI1JNG NSNN 

I Ngân sách nhà rnthc bão dam toàn b chi phi thirc hin djch viii 

1 Dich vi frng phó sr c6, thiên tai và tim kim cfru nan  dtr&ng b 

2 Dich vu quàn 1' bào tn các tuyn du&ng do cp tinh quãn 1' 

Dich vi.i linh virc dthng sAt (quân 1 và t chüc phông v &rmg ngang 
do cAp thih quàn 1) 

Dich vu quàn 1, báo tn h th6ng bin báo, nhà chi xe bu't, bMn don 
trá khách tuyên c dinh, biên do taxi trên dja bàn tinh Vinh Phüc 

5 
Dich vi,i cAp GiAy chthig nhân clang kim tai các dcin vj t chfrc (discic 
co qiian nhà nuàc CO thãm quyn giao cung cAp djch vij cong phc v 
vic qun 1 nha nuàc) 

II Ngân sách nhà nu*c bão dam mt phân chi phi thtyc hin djch vi 

1 Djch vi,i vn hành khai thác bn phà drning b (Phà Then và Dirc Bác) 

Ghi chz: N5i dung 1, phdn 11.' Clii thyt hin scm k/il dü didu kien theo quy dnh cüa 
Ngh,i djn/i s6 32/2O19iND-CP. 
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