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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định ban hành quy định tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, 

đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; Thực hiện văn bản số 2599/UBND-GT ngày 06/10/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Sau khi nghiên cứu rà soát, Sở Giao thông vận tải (GTVT) kính trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định tổ chức lập, soát xét, thẩm 

định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, 

đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Triển khai các quy định của pháp luật về công tác công tác phòng, chống 

và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ, nhiều năm qua, Bộ Giao 

thông vận tải (GTVT) đã ban hành các Thông tư quy định và hướng dẫn triển 

khai thực hiện, góp phần cụ thể hóa các nguyên tắc hoạt động phòng, chống và 

khắc phục hậu quả thiên tai, đề ra các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo giao 

thông, khắc phục hậu quả thiên tai đối với các công trình đường bộ.  

Cụ thể: Năm 2010, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 30/2010/TT-

BGTVT; Năm 2019, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT; 

Đến ngày 31/12/2021, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 

11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, 

chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. 

Theo đó, tại khoản 10, Điều 1, Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT có quy 

định về Hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo 

đảm giao thông bước 1, cụ thể như sau: 
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"1. Tổ chức lập, soát xét Hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục 

hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 

a) Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải đối với quốc lộ được giao 

quản lý; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với hệ thống đường bộ địa 

phương; 

c) Doanh nghiệp được nhà nước giao đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác 

công trình đường bộ đối với công trình đường bộ được giao quản lý; 

d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thi công trên 

hiện trường, các cơ quan quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này có trách 

nhiệm trình Hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này để 

thẩm định, phê duyệt. 

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp 

khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với hệ thống quốc lộ; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với hệ thống đường địa 

phương; 

c) Người đứng đầu Cơ quan Trung ương Đại diện chủ sở hữu quyết định 

đối với công trình đường bộ do Doanh nghiệp được nhà nước giao đầu tư xây 

dựng, quản lý, khai thác công trình đường bộ quản lý; 

d) Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả là 30 ngày, kể từ ngày 

cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ." 

Do vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức lập, soát xét, 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả 

thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng là hết sức cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

- Tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm 

giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng, tuân thủ các quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai 

trong lĩnh vực đường bộ theo Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT; đồng thời, tuân 

thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành. 
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- Góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa 

phương. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Xây dựng Quyết định ban hành Quy định phù hợp với Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Giao thông đường bộ 

ngày 13/11/2008; Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng… 

Việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định nhằm quy định, hướng dẫn 

các cơ quan quản lý đường bộ tại địa phương (Sở GTVT, UBND các huyện, thành 

phố) kịp thời thực hiện việc tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn 

thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 

ngay sau khi hoàn thành thi công công trình đối với hệ thống đường địa phương 

trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với các quy định tại Thông tư số 43/2021/TT-

BGTVT và các quy định của pháp luật về phòng, chống và khắc phục hậu quả 

thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Quá trình xin chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

của UBND tỉnh 

- Ngày 22/9/2022, Sở GTVT Cao Bằng ban hành Tờ trình số 2377/TTr-

SGTVT về việc đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy định tổ chức lập, 

soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục 

hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gửi Sở Tư pháp và UBND tỉnh xin chủ trương triển 

khai thực hiện. 

- Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1067/STP-

XDKTVB&PBGDPL ngày 28/9/2022, đến ngày 06/10/2022, UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Văn bản số 2599/UBND-GT về chủ trương xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh, theo đó, chỉ đạo Sở GTVT chủ trì tham mưu xây 

dựng, lấy ý kiến các cơ quan liên quan đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND tỉnh trong quý IV/2022. 
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- Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Sở GTVT Cao Bằng đã ban hành 

Quyết định số 2679/QĐ-SGTVT ngày 19/10/2022 về việc thành lập Tổ soạn thảo 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông 

bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; và triển 

khai các thủ tục tiếp theo. 

2. Về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định 

Dự thảo quyết định đã được gửi lấy ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và Trang thông tin điện tử Sở GTVT để lấy ý kiến.  

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa 

các ý kiến phù hợp và hoàn thiện dự thảo. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định ban hành quy định bao gồm 03 Điều như sau: 

- Điều 1. Ban hành quy định; 

- Điều 2. Điều khoản thi hành; 

- Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

Ban hành quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông 

bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định tổ chức lập, 

soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục 

hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở GTVT Cao Bằng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;   

- Phòng KHKT&QLGT;  

- Lưu: VT, KHKT(A). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
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