
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:            /SGTVT-KHKT&QLGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày        tháng 10 năm 2019 

V/v lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy 

định về quản lý, bảo trì công trình đường 

bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh. 
 

 Thực hiện Quyết định số 1   /QĐ-UBND ngày 2 /02/2019 c a Ch  tịch 

UBND tỉnh Cao Bằng công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật c a 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong kỳ hệ thống hóa 2014-

201 , trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải cần thay thế Quyết định số 1 /201 /QĐ-

UBND ngày 0 / /201  c a UBND tỉnh quy định về quản lý, bảo trì công trình đường 

bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, lý do là Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 

số 37/201 /TT-BGTVT ngày 07/6/2018 quy định về quản lý, vận hành, khai thác và 

bảo trì công trình đường bộ, có hiệu lực từ 24/7/2018, thay thế Thông tư 

số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 c a Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ. Các nội dung tại 

Quyết định không còn phù hợp với quy định c a pháp luật. 

 Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã dự thảo xong Quy định Quản lý, bảo trì 

đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phù hợp với các nội dung quy định tại Thông 

tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/ /201  c a Bộ Giao thông vận tải quy định về quản 

lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ và các văn bản khác có liên 

quan. Để đảm bảo văn bản sau khi ban hành phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương, Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, Thành 

phố, trên cơ sở quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực được giao, tham gia ý kiến bằng 

văn bản đối với dự thảo Quyết định và Quy định  nêu trên. 

Ý kiến góp ý c a các đơn vị xin gửi về Sở Giao thông vận tải trước 

ngày 01/11/2019 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp c a Quý cơ quan, đơn vị! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Ban QLBTĐB; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lã Hoài Nam 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-52-2013-tt-bgtvt-quan-ly-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-216717.aspx
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