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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:            / CV-SGTVT 

V/v: xin ý kiến đóng góp về dự 

thảo Quy chế phối hợp xử lý vi 

phạm trong công tác quản lý bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ đối với hệ thống đường bộ trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày     tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở, Ban ngành; 

- Chi cục Quản lý Đường bộ 1.4. 
 

Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã 

được UBND tỉnh ban hành tại quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018. 

Qua 1 năm thực hiện Quy chế chưa có phát sinh bất cập lớn, tuy nhiên Thông tư 

47/2014/TT-BGTVT đã được thay thế bằng Thông tư 04/2019/TT-BGTVT, ngoài 

ra có một số nội dung nhỏ trong Quy chế chưa thực sự phù hợp với tình hình thực 

tế nên cần được sửa đổi lại cho phù hợp. Với những lý do trên, Sở GTVT đã biên 

soạn lại quy chế trên cơ sở giữ nguyên một số nội dung Bản quy chế đã được 

UBND tỉnh ban hành và chỉnh sửa một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Về căn cứ pháp lý: 

- Luật xử lý vi phạm hành chính;  

 - Luật Giao thông đường bộ; 

 - Văn bản hợp nhất 210/VBHN-BTP năm 2018 về hợp nhất Nghị định 

hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính: 

- Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

81/2013/NĐ-CP; 

 - Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính; 

 - Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 

 - Thông tư 37/2017/TT-BGTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định 

sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường 

sắt. 

http://www.tracuuphapluat.info/2013/07/nghi-dinh-81-2013-huong-dan-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.html
http://www.tracuuphapluat.info/2013/11/nghi-dinh-166-2013-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-xu-phat-hanh-chinh.html
http://www.tracuuphapluat.info/2013/11/nghi-dinh-166-2013-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-xu-phat-hanh-chinh.html
https://www.tracuuphapluat.info/2016/05/nghi-dinh-46-2016-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong.html
https://www.tracuuphapluat.info/2016/05/nghi-dinh-46-2016-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong.html
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- Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

2. Về Bố cục của Quy chế:  

Quy chế bao gồm 3 chương, 15 điều. 

Chương I - Quy định chung gồm 4 Điều từ Điều 1 đến Điều 4. 

Chương II - Nội dung cụ thể gồm 8 Điều từ Điều 5 đến Điều 12. 

Chương III - Tổ chức thực hiện gồm 3 Điều từ Điều 13 đến Điều 15. 

Để Quy chế phối hợp có tính khả thi cao, đáp ứng tốt mục tiêu là tăng cường 

sự phối hợp trong công tác bảo vệ KCHTGT đường bộ giữa các Sở, UBND các cấp 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng đề nghị 

UBND các cấp, các Sở, Ban ngành có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào 

bản dự thảo Quy chế. 

 Bản dự thảo Quy chế được đăng tải tại trang Website: 

sogtvt@caobang.gov.vn, mục góp ý dự thảo văn bản. Các ý kiến đóng góp đề nghị 

gửi bằng văn bản về sở Giao thông vận tải Cao Bằng trước ngày 22 tháng 11 năm 

2019, bản mềm gửi về  địa chỉ email: phongqlkcht@gmail.com 

Sở Giao thông vận tải Cao Bằng rất mong nhận được ý kiến đóng góp của 

các cơ quan đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Ban QLBTĐB (để góp ý); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
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