UY BAN NHAN DAN
TINH NINH BINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hanh phuic

S: 2 /2020/QD-UBND

Ninh BInh, ngày -15 tháng 10 nám 2020

QUYET DINH
Ve viçc ban hanh Quy d!nh ye 1p, phe duyçt va to clnrc thirc hiçn ke hoich
bão trI cong trinh throng b thuc phm vi quãn 1 cüa tinh Ninh BInh
A

A

A

A

A

A
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A

UY BAN NHAN DAN TNH NINH BINH
Can c&Lut To chic chInh quyen djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can thLut Giao thông dwô'ng b5 ngày 13 tháng 11 nám 2008;
Can c& Luçt Dá'u thu ngày 26 tháng 11 nãm 2013,
Can ci'LutXáy dimg ngày 18 tháng 6 nám 2014;
Can c& Nghf djnh
63/2014/ND-C'P ngày 26 tháng 6 nàm 2014 cia
diéu cia Luçt DOu tháu ye 4a
ChInh phü quy dfnh chi tiêt thi hành m7t
chQn nhà tháu,
so'

so

Can ci Nghj djnh
46/2015/ND-cP ngày 12 tháng 5 nám 2015 cza
ChInh phi v quán lj cho't hecing và báo tn cong trinh xáy c4mg;
so'

Can th Nghj djnh so' 59/2015/ND-CF ngày 18 tháng 6 nám 2015 cla
ChInh phi ye quán lj dy' an dOu tie xáy dyng;
Can ci Nghj djnh sO' 42/2 01 7/ND-CF ngày 05 tháng 4 nám 2017 cia
ChInh phi v tha dO'i, bo' sung mçät so' diu Nghj djnh sO 59/2015/ND-CP
ngày 18 tháng 6 näm 2015 cia C!hInh phz ye quán lj dy' an dáu tie xáy dy'ng;
än cii' Nghf djnh sO' 32/2019/ND-CF ngày 10 tháng 4 näm 2019 cia
san
Chinh phi quy djnh giao nhim vy, dt hang hoc dáu tháu cung
phdm, djch vy cong th dyng ngán sách nhà nirO'c tir nguOn kinh phi chi
thtràng xuyên;
cap

Can c&Nghj djnh so' 33/2019/ND-CF ngày 23 tháng 4 nãm 2019 cia ChInh
phi quy dfnh vic quán l), th dyng và khai thác tài san két cáu hg tang giao thông
thrOng b(5;
Can c& Thông tie so' 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 nàm 2017 cia
Bç5 trithng Bc5 Tài chinh hirOng dan ché' d5 quán l, th dyng, thanh toOn và
quyet toán kinh phi quán l), bOo trI du'&ng b;
Can ct Thông tu'sO'37/2018/TT-BGTVTngày 07 thOng 6 nOm 2018 cOa
Bó tnir&ng Bó Giao thông Vgn tOi quy djnh ye quOn l, vn hOnh khai thác và
bOo trl cOng tnInh du'&ng b5;
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
T!NH NINH BINH
Dc 1p - Tir do - Hanh phác

QUY DNH
V lop, phê duyt và to chu'c thrc hin k hoich bão trI cong trInh
dirrng b thuc phim vi quãn 1 cüa tinh Ninh BInh
(Ban hành kern theo Quylt djnh so' 2? /2020/QD- UBND ngày 45 tháng 10
nám 2020 cia U ban nhán dan tin/i Ninh Bin/i)
Chirong I
QUY DNH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh
Quy djnh nay quy dlnh cong tác lap, phé duyt và t chüc thirc hin k
hotch bão tn cong trInh ththng b thuc phm vi quàn l cüa tinh Ninh BInh
(sau day vit tt là k hoch bào trI cong trInh ththng be).
Diu 2. Di ttrçng ãp diing
1. S Giao thông Vn tài ducic giao quàn 1 h thng dung tinh và các
tuyn thrng khác theo quyt djnh cüa UBND tinh.
2. UBND các huyn, thành ph (sau day gi tt là UBND cap huyn)
duçic giao quàn l h thng dithng huyn, throng do thj trên dja bàn huyn,
thành ph quãn l (trü các tuyn thrOng do SO Giao thông Vn tãi trirc tip
quàn 1k).
3. UBND các xã, phuOng, th trn (sau day gçi tt là UBND cap xâ)
disçic giao quàn l h théng thrmg xã, duOng do thj, thrOng giao thông nông
thôn trên dja bàn xâ, phuOng, thj trn quàn 12 (trü các tuyn thrOng do SO
Giao thông Vn tãi và UBND cp huyn trirc tip quân 1).
4. ChU sO htu cong trInh thrOng chuyên dung.
5. Các cci quan, t chirc, cá nhân khác có lien quan dn vic lap, phê
duyt và tO chOc thirc hin kê hoach bâo trI cong trInh duOng b.
Chtro'ng II
LISP, PilE DUYT KE HOACH BAO TRi CONG TR!NH DU(NG BQ
Diu 3. Lp k hoich bão trl cong trInh thrOng b sir dyng vn
ngân sách nhà ntrrc
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1. H&ng nàm, can cr vào tInh trng cong trInh di.thng b, các thông tin
ye quy mô và két câu cong trinh, ljch si sra chüa bão tn, các dü 1iu khác v
tuyén di.thng, cOng trinh du'?ng b, tiêu chun k5 thut và quy trmnh bão trI,
djnh mirc kinh tê - k5' thut, cong vic và danh miic tuyn dtrô'ng, co quan
dixçc giao quãn 1, bão trI cOng trInh dithng b thuc phm vi quàn 1 cUa tinh
Ninh BInh ltp k hoach bão trI cOng trInh dithng b.
a) S Giao thông V.n tài 1p k hoach bão trI cOng trInh dithng b di
vói h thng duing tinh, các tuyn di.thng khác do Si Giao thông Vn tái
quàn l và tng hçp danh mvc, hang mi1c cOng trInh dithng b do UBND
cp huyn d xut h trq kinh phi bão trI vào k hoch trInh UBND tinh phê
duyt.
b) Ca quan chuyên mon thuc UBND cp huyn 1p k hoch bào trI
cong trInh dithng b di vâi h thong duxng huyn, &thng do thj trén dja bàn
cp huyn quàn 1 và tng hçip danh m1c, hang miic cOng trInh di..thng b do
UBND cap xâ d xut h trçY kinh phi bào tn vào k hotch; tham muu cho
UBND cp huyn l.p danh miic, hang mlic cOng trInh d xut h trçl kinh phi
bão trI tilt ngun kinh phi quãn l, bão trI thrng b cilia tinh gilri S& Giao
thông Vn tài tni.râc 30 tháng 4 hang näm.
c) Bt phtn chuyên mOn thuc UBND cp xâ 1p ké hotch báo trI cong
trInh du?ng b di vâi h thng du1mg xâ, di..thng do th, dix?mg giao thông
nông thôn trên dja bàn cp xã quãn 1; tham muu cho UBND cp xâ 1p danh
mvc, hang mic cOng trInh dung b d xutt h trg kinh phi báo trI tilt ngun
kinh phi quãn 1, bào tn diing b cilia tinh gilri UBND cp huyn tng hçp;
tham muu cho UBND cp xã trInh UBND cp huyn phê duyt danh milc,
hang m%lc cOng trInh diing b d xut h trçY kinh phi bão trI tilt ngun kinh
phI quãn 1, bâo trI dithng b cilia cp huyn.
2. Các cong viêc trong k hoach bào tnI cong trInh diRmg b thçrc hin
theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 Thông tu s 37/2018/TT-BGTVT ngày
07/6/2018 cüa B tnr&ng B Giao thông Vn tãi quy djnh v quàn 1, vn hành
khai thác và bão tn cong trInh duäng b (sau day gçi là Thông ti.r so
37/20 1 8/TT-BGTVT), trong do:
a) Bào duOng thu?mg xuyên:
Can cilt thii dim dua cOng trInh vào khai thác silt dung, thrc t khai
thác cong tnInh và các quy djnh hin hành v bào dixOng ththng xuyên theo
tiêu chI, thrc hin cong tác bão duOiig thuông xuyên nh.m phông ngilra và
khc phiic kjp thèd nhQng hi.r hông nhO cilia các b phn kt cu cong tnInh,
thit bj d nâng cao ch.t luçtng cOng tnInh dixa 'vào khai thác, d phông xày na
nhtrng hu hOng, sçr c6 tip theo và dam bão tUM thç cOng trInh.
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Can cir tiêu chI thirc hin trén Co sâ djnh mi:rc bão duOng thu&ng xuyen,
tInh trng k thut cüa các tuyn dix6ng ci th d xác dnh don giá bào di.ro'ng
thiRmg xuyên (tInh trên 1km duing, met dài cu) và hinh thirc báo trI dithng
b cii th phü hqp vi ngun vn dir kin diiçc cp.
b) Süa chüa djnh k' bao gm:
Danh miic cong trInh, hang miic cong trInh chuyn tip là cong trInh,
hang miic cong trInh si.ra chüa djnh k' dà hoàn thành thu tiic lip, thm djnh,
phê duyt dr an du tix, báo cáo kinh t k5 thu.t nhung chua b tn dü vn;
Danh miic cong trInh, hang miic cong trInh d xut lam mâi.
c) Sira chUa dt xut là cong trInh, hang mic cong trInh dixçic sir chi dao
cüa Tinh üy, HDND tinh, UBND tinh và Sâ Giao thông Vn tài, UBND cp
huyn d khc phiic xü 1 dim den, dim tim n tai nan giao thông và các
dng dat, va dip, cháy
hu hông do chju tác dng dt xut nhix gió, bão, lü
hoc khi xut hin cong trInh xung cp ành hu&ng dn an toàn sir diing, vn
hành, khai thác cong trInh.
3. K hoach bào tn cOng trInh du&ng b phãi có các thông tin: Danh
mijc, hang mvc cOng trInh; kMi hrçng chü yu, kinh phi thirc hin; quy mô va
giái pháp k5 thut sira chta, bào trI; thñ gian, phuang thirc thirc hin và müc
dôuutiên.
Ké hoach cOng tác báo dtrOng thu&ng xuyên duçc xây dirng cho khi
hxçing cOng vic thi.thng xuyên trong 3 näm. Trén co sâ k hoach bào tn duqc
UBND tinh phê duyt, S& Giao thông Vtn tâi thng hçp glri Sâ Tài chInh d
tham muu cho UBND tinh trInh HDND tinh b trI kinh phi quân l bào trI
drnmg b di vth cOng tác bào thrOng thtthng xuyên n djnh 3 näm.
K hoach cong tác s1ra chüa djnh k' duçic xây dimg trên co SO djnh
mirc, quy trInh bào trI và thirc t hu hông cüa tmg tuyn, doan tuyn drnmg
b thai gian thirc hin cong trInh, hang m11c cOng trInh t1r 01 dn 02 nãm.
K hoach báo trI cong trInh thrOng b duçic ltp theo Biu mu quy djnh
tai Phi hic II ban hành kern theo Thông tu s 37/2018/TT-BGTVT.
A

A

A

S

A
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theu 4. Phe duyçt ke hoich bao tn cong trinh thwng bQ sir dung
vin ngân sách nhà ntroc
1. UBND tinh phê duyt k hoach bào trI cOng trInh thrOng b h&ng närn
di vOi thrOng tinh, các tuyn thrOng khác do SO Giao thông Vtn tãi quãn 1 và
danh miic các cOng tnInh, hang m11c cOng trInh duOng b do UBND cp huyn
d xuât h tnq kinh phi tO nguôn kinh phi quân 1', bão tnI thrOng b cOa tinh.
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2. UBND cp huyn phê duyt k hoch bão trI cong trInh dung b
hang näm di vi dung huyn, dithng do thj do UBND cp huyn quãn 1 và
danh miic các cOng trInh, hang mic cOng trInh dung b do UBND cp
quail i dê xuât h trçl kinh phi t1r ngun kinh phi quán 1, bão trI diiàng b
cüa cp huyn.
xa

3. UBND
xâ phê duyt k hoach bào trI cong trmnh dithng b hang
näm di vOi du&ng xà, diiôrng do thj, di.rông giao thông nông thôn trén dja bàn
quãn 1)'.
cap

4. Trén cci sâ d xut k hoch báo trI cOng trInh duing b quy djnh ti
dim a khoân 1 Diu 3 Quy djnh nay S& Giao thông Vn tài chü trI, phi hçxp
vOi Sâ Tài chInh và UBND cp huyn (khi cn thit) d tin hành kim tra
thirc t hin tru&ng cong trInh ththng b, trao di, thng nht xác djnh müc d
hu hông và d xut quy mO, giài pháp si:ra chüa; dir kin kinh phi; thai gian
thirc hin; hInh thirc bão trI; phizng thüc thirc hin. Can cir kt qua kim tra
thirc t hin tri.thng, Sâ Giao thông Vn tâi tng hçp kin, trInh UBND tinh
phé duyt k hoch bào trI cOng trInh dung b truóc ngày 30/5 h.ng näm d
thrc hin cho näm tip theo.
A

vol

A

A

A

A
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A

A

A

theu 5. Ltp, phe duyçt ke hoch bao tn cong trinh throng b9 doi
du*ng chuyên dung

Chü si htru cong trmnh du&ng b chuyên dung ip và phê duyt k
hoch bâo trI cOng trInh dithng b thuc pham vi quãn 1. Khuyn khIch áp
dung các quy djnh ti khoãn 2 và khoàn 3 Diu 3 Quy djnh nay khi 1p k
hoch bão trI cong trInh duông b chuyên dung.
Chirong III
THU'C HIN KE HOACH BAO TRI CONG TRINH DU'NG BO
Diu 6. Lp thy an bão trI cong trInh throng b
sách nhà ntrrc

sfr

diing vn ngân

1. Sv Giao thông Vn tài thirc hin cong tác chun bj du tu, thm djnh
và trInh phê duyt dir an dtu tu, báo cáo kinh t k9 thut các dir an theo k
hotch bào trI cong trInh ththng b dtrçc UBND tinh phé duyt trén h thng
diRing tinh, các tuyn diRing khác do Sâ Giao thông Vn tài quãn 1 theo quy
djnh cüa pháp 1ut v xây dimg và phân cp, üy quyn cüa UBND tinh, hoàn
thành tru&c ngày 3 1/10 cüa näm trithc nãm k hoach d lam co sâ giao k
hoch ngun kinh phi quãn l, báo trI duing b dja phuong.
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2.
UBND dtp huyn, UBND cp xã chi dao vic t chirc thirc hin cong
tác chuân bj dâu tu, thâm djnh và phê duyt dir an dâu tu, báo cáo kinh t k5
thut các d%r an theo kê hoach bão trI cOng trmnh du&ng b do UBND cap
huyn, UBND cp xã phê duyt và di vâi danh miic cOng trInh, hang miic
cOng trInh di.thng b näm trong kê hotch báo trI cOng trInh dithng b do
UBND tinh, UBND cp huyn phê duyt h trq kinh phi trên h thng duè'ng
huyn, thr&ng do thj, di.r&ng xâ, du?ing giao thông nông thôn thuc dja bàn
cap huyn, cp xã quán 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut v xay drng và phân
cap cüa UBND tinh, UBND cp huyn hoàn thành trithc ngày 31/10 cüa näm
truâc näm k hoch d lam ca sà giao k hoach ngun kinh phi quãn 1, bàn
trI diRing b dja phucing.
3. Sau khi ducic giao ngun vn quãn 1, bão trI dix?mg b cho các cOng
trInh, htng mvc cOng trInh cii th& Sä Giao thông Vn tái, LJBND cp huyn,
UBND cp xâ trin khai thirc hin phé duyt k hoch 1ira chpn nhà thu vá
các bithc tip theo d trin khai thirc hin cOng tác bàn trI cOng trInh dix&ng
b theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Di&i 7. Kinh phi thirc hin k hoich bão trI cong trInh throng b sfr
ding vn ngân sách nhà niroc
1. Can cü quyt djnh phê duyt k hoch bàn trI cong trInh duong b
hang nãm, quyt djnh phê duyt dir an dAu Ui, báo cáo kinh t k5 thut các dir
an và thoi gian thirc hin, thu tir uu tiên cüa tüng cOng trInh, htng miic cOng
trInh, ci quan dixçc giao quán 1, bàn trI cong trInh di.rong b tng hçip gri cc
quan tài chInh tham mixu cho UBND trInh HDND cUng cp giao ngun kinh
phI bão trI cong trInh &thng b trong dir toán ngân sách hang näm (Sâ Tài
chinh di vui cong trinh throng b trong k hoach báo trI do UBND tinh phé
duyt; PhOng Tài chInh déi vOi cong trInh throng b trong k hoach bâo trI do
UBND cp huyn phê duyt; b phn chuyên mOn thuc UBND c.p xâ di
vâi cong trInh thr&ng b trong k hotch bàn trI do UBND cp xã phé duyt).
2. Tng kinh phi thirc hin di vói cOng trInh, hang mic cong trmnh th%rc
hin trong mt nàm khOng vuçlt qua kinh phi duqc giao h&ng näm quy djnh
tai khoán 1 Diu nay. Tong kinli phi thirc hin trong k hoich phü hçip vâi
thoi gian thrc hin cüa các cong trInh, hang mic cong trInh d xut.
3. Sâ Giao thông Vn tâi, UBND cp huyn, UBND cp xâ chju trách
nhim v vic thanh toán, quyt toán chi phi thirc hin báo tn cOng trInh
di.thng b theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 8. Diu chinh, ho sung k hoch bão trI cOng trinh throng b
sir dung vn ngân sách nhã niroc
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1. Sâ Giao thông Vn tái, UBND cp huyn, UBND cp xã quyt djnh
phê duyt, to chIrc thirc hin và báo cáo UBND tinh dM vOi cOng trInh sira
chUa dt xuât
bach hoc diêu chinh ciic b trong danh mi1c, hang miic
cong trInh dã duçic UBND tinh phé duyt, nhi.rng không tang vn dâ ghi trong
kê hoach.
2. DM vi các cong trInh sira chuia cn b sung k hoach theo d nghj
cUa UBND
huyn, Sr Giao thông vn tái, kin phán ánh, kin nghj cüa
ci:r tn và chi dao cüa Tinh Uy, HDNID tinh, UBND tinh. Si Giao thông chü trI,
phi hçip vOi Si Tài chInh, rà soát, kim tra hin tri.thng d xác djnh mrc d
hix hông, d xut quy mô và giãi pháp süa chQa trInh UBND tinh chip thun
chü truang 1p dir an si:ra cha và b sung vào k hoch bão tn ththng b.
cap

cap

3. UBND cp huyn, UBND c.p xã diu chinh, b sung k hoch báo
trI cong trInh dung b do UBND cp huyn, UBND c.p xã phê duyt.
A

A

r

A

9

A

A

Dieu 9. To chtrc thirc hiçn ke hoch bao tn cong trinh throng b9
chuyên dung
1. Di vâi cong trInh du&ng b chuyên dung, chü s htru cong trInh
diRing b chuyên dung t chirc thirc hin k hoch bão trI cong trInh dithng
b do mInh dAu tix và chju sr kim tra, giám sat cüa cci quan quãn 1 nhà nuóc
theo quy djnh.
2. Ngun kinh phi báo trI cong trInh duô'ng chuyên dung do chü s
hthi cOng trInh ththng b chuyên dung chju trách nhim.
Diu 10. Quãn 1, kim tra, báo cáo vic thirc hin k hoch bão trI
cong trInh throng b
huyn, UBND cp xà, chü sâ hthi
1.Sà Giao thông Vn tãi, UBND
cOng trInh duôTig b chuyên dung có trách nhim t chirc quân 1', kim tra
vic thirc hin k hoach bão trI cOng trInh du6ng b thuc phtm vi quân 1.
cap

2. Giao S& Giao thông Vn tâi kim tra, thng hçp báo cáo djnh kS', dt
xut kt qua thirc hin k hoch bão trI cong trInh du&ng b trên dja bàn toàn
UBND tinh. Báo cáo dinh k' hang qu truOc ngày 22 cüa tháng
tinh gui
cui cüng cüa qu, hang nàm tnuóc ngày 15 tháng 01 cüa nàm tiêp theo.
ye

3. Co quan chuyên mon cüa UBND cp huyn có trách nhim tham
mixu cho UBNID c.p huyn báo cáo djnh kS', dt xut kt qua thirc hin k
hoch bâo tn cong trInh thrng b trên dja bàn (bao gm k hoch bâo trI
cong trInh di.thng b do UBND cp huyn, UBND cp xã và chü th him cong
trInh dung chuyên dung phé duyt) gui v S Giao thông Vn tãi. Báo cáo
djnh kS' h&ng qu truâc ngày 15 cüa tháng cui cüng cüa qu, hang nãm trrnic
ngày 10 tháng 01 cUa näm tip theo.
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4. Báo cáo djnh ks', dt xu.t kt qua thirc hin k hoch bào trI cong
trInh dii&ng b ducic 1p theo mu ban hành kern theo Quyt djnh ban hành
Quy djnh nay.
Chtro'ng IV
TO CHIJ'C THçC HIN
Diu 11. T chtrc thirc hin
1. Trong qua trInh lip, phê duyt và t chirc thc hin k hoch báo trI
cong trInh du?ng b, S Giao thông Vn tãi, UBND cp huyn, UBND cp
xa, chü sô httu cOng trInh du&ng b chuyên dung và các Co quan, t chüc, Ca
nhân khác có lien quan phái tuân thu quy djnh cüa pháp lut và Quy djnh nay.
2. Si Giao thông Vn tái có trách nhirn theo dOi, don dc, kim tra và
báo cáo UBND tinh vic thirc hin Quy djnh nay.
Diu 12. Sfra cti, ho sung Quy d111h
1. Tmng hçip các vAn bàn quy phm pháp luat duçic dn chiu tai Quy
djnh nay diiçic sira di, b sung hoc thay th thI ap dung các vAn bàn süa di,
b sung hoc thay th&
2. Trong qua trInh thirc hin, nu có vuOng m.c, các Co quan, don vj
báo cáo kjp thi v UBND tinh d ducic xem xét, hithng dan, diu chinh, b
sung Quy djnh cho phü hçp. Giao S Giao thông Vtn tài là du mM tng hçp,
tham mu'u cho UBNID tinh xern xét, giài quyt theo quy djnh./.
TM. UY BAN NHAN DAN
KT.CHU T!CH
PHO CHU TICH

Nguyn Ng9c Thch
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cong viçc

Don vi

Khôi
hrçrng

Kinh phi

Thèi gian
thtrc hiçn

Nhthw diêu chinh
so voi ke hoach
difoc giao

Mirc do hoàn
thanh (/o)

Be xuât, kién
nghi

