
  

       SỞ GTVT QUẢNG NGÃI  

 BAN QUẢN LÝ CẢNG VÀ CẢNG 

VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

Số:        /TB-BQLC&CVĐTNĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

     Bình Sơn, ngày          tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện biểu giá dịch vụ cảng biển cảng Sa Kỳ 

 

Căn cứ Nghị định số 146/2016/NĐ-CP  ngày 02/11/2016 của Chính phủ  

quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa 

công-ten-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển; Quyết định số 

54/2021/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy 

định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển do địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh 

Quảng Ngãi (Ban Quản lý) và các quy định pháp luật về giá có liên quan;  

Trên cơ sở Hồ sơ kê khai giá dịch vụ cảng biển cảng Sa Kỳ tại Công văn số 

313/BQLC&CVĐTNĐ ngày 21/7/2022 của Ban Quản lý (đã gửi Sở Giao thông 

vận tải và Sở Tài chính theo dõi, giám sát theo quy định); Giám đốc Ban Quản 

lý ban hành Biểu giá dịch vụ cảng biển cảng Sa Kỳ theo Quyết định số 332/QĐ-

BQLC&CVĐTNĐ ngày 31/7/2022.  

Ban Quản lý thông báo đến tổ chức, cá nhân liên quan về việc nội dung 

thực hiện Biểu giá dịch vụ cảng biển cảng Sa Kỳ theo Quyết định này như sau: 

1. Biểu giá dịch vụ cảng biển cảng Sa Kỳ ban hành theo Quyết định số 

332/QĐ-BQLC&CVĐTNĐ ngày 31/7/2022 của Giám đốc Ban Quản lý áp dụng 

thực hiện từ ngày 05/8/2022. 

2. Biểu giá dịch vụ cảng biển cảng Sa Kỳ được niêm yết công khai theo 

quy định để tổ chức, cá nhân liên quan theo dõi, thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện, trường hợp có phát sinh, vướng mắc thì kịp thời phản hồi cho Ban Quản lý 

xem xét, xử lý theo quy định. 

(Kèm theo Biểu giá dịch vụ cảng biển cảng Sa Kỳ ban hành theo Quyết định 

số 332/QĐ-BQLC&CVĐTNĐ ngày 31/7/2022 của Giám đốc Ban Quản lý) 

Ban Quản lý thông báo đến tổ chức, cá nhân liên quan biết để thực hiện./.   

Nơi nhận: 

 - Niêm yết; 

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - Sở Tài chính;                         (B/cáo) 

 - Cảng vụ hàng hải Q.Ngãi; 

 - Lãnh đạo Ban Quản lý; 

 - Trang tin điện tử Ban Quản lý; 

 - Các phòng CMNV; 

 - Bộ phận kế toán; 

 - Tổ chức, cá nhân có liên quan; 

 - Lưu: VT, P.KTCSK.đkaduyet. 

 

    KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Tạ Công Chức 
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