
    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông  

trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và 

sự nghiệp khác; 

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư 

xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 28/3/2019 của Bộ Giao 

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

đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, vi n chức tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 95/TTr-SNV ngày 

12/3/2020. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trực 

thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự 

 n đầu tư xây dựng c c công trình giao thông và Ban Quản lý bảo trì đường bộ, 

trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn như sau: 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
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1. Vị trí, chức năng 

a) Vị trí: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông là đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, có tư c ch 

ph p nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của ph p 

luật. 

b) Chức năng: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (sau đây 

viết tắt là Ban Quản lý) làm Chủ đầu tư hoặc thực hiện một số chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý dự  n, gi m s t thi 

công công trình theo quy định của ph p luật về đầu tư xây dựng đối với c c dự 

 n đầu tư, dự  n bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, 

khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu 

đường bộ phục vụ công t c quản lý. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản hạ tầng 

đường bộ tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản 

lý dự  n đầu tư xây dựng theo quy định. 

b) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư, gồm: 

- Lập kế hoạch dự  n: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự  n, công 

trình hàng năm; 

- Tổ chức thực hiện công t c chuẩn bị đầu tư xây dựng; 

- C c nhiệm vụ thực hiện dự  n: Thuê tư vấn thực hiện khảo s t, thiết kế 

xây dựng; phối hợp với c c cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công t c bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có), thu hồi, giao nhận đất để 

thực hiện dự  n; gi m s t qu  trình thực hiện và c c công việc cần thiết kh c; 

- C c nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử 

dụng: Thực hiện c c công việc cần thiết phục vụ công t c nghiệm thu, bàn giao 

công trình hoàn thành, vận hành chạy thử; 

- C c nhiệm vụ kh c phù hợp với c c quy định của nhà nước về quản lý, sử 

dụng vốn đầu tư đối với từng loại nguồn vốn, khi được Chủ đầu tư giao nhiệm 

vụ. 

c) Thực hiện c c nhiệm vụ quản lý dự  n, gồm: 

- Tổ chức thực hiện c c nội dung quản lý dự  n theo quy định tại Điều 66 

và Điều 67 của Luật Xây dựng khi được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ; 



3 

 

 

- Phối hợp hoạt động với tổ chức, c c nhân tham gia thực hiện dự  n để bảo 

đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường; 

- Đề xuất phương  n, giải ph p tổ chức quản lý dự  n, kiến nghị với Chủ 

đầu tư giải quyết vấn đề vượt qu  thẩm quyền; 

- Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự  n trong trường hợp cần thiết sau 

khi được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận; 

- Thực hiện nghĩa vụ của Chủ đầu tư về quản lý dự  n trong phạm vi được 

giao nhiệm vụ; 

- B o c o công việc với Chủ đầu tư trong qu  trình quản lý dự  n; 

- Thực hiện c c nhiệm vụ quản lý dự  n kh c do người quyết định đầu tư, 

chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện. 

d) Gi m s t thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt 

động theo quy định của ph p luật. 

đ) Kiểm tra, gi m s t, nghiệm thu, thanh to n công t c quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên. 

e) Thực hiện công t c tuần kiểm đường bộ theo quy định tại Thông tư số 

04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và 

các quy định hiện hành. 

g) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu bảo trì thực hiện khắc phục bão lụt, tai nạn 

giao thông và c c sự cố bất khả kh ng kh c; phối hợp thực hiện phương  n phân 

luồng giao thông khi cần thiết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

h) Tổ chức quản lý, bảo quản c c kho vật tư dự phòng phục vụ cho việc 

khắc phục hậu quả bão lụt và c c sự cố bất khả kh ng kh c. 

i) Quản lý, cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu đường bộ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Cung cấp và cập nhật thông tin đường bộ trên Website của cơ 

quan, Website của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. 

k) Lập, lưu trữ hồ sơ; b o c o tình hình quản lý, sử dụng; hạch to n đối với 

tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định. 

l) Thống kê, cập nhật dữ liệu về tài sản hạ tầng đường bộ tỉnh Lạng Sơn. 

m) Thực hiện c c nhiệm vụ kh c do Sở Giao thông vận tải giao. 

3. Cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm 

a) Cơ cấu tổ chức 
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- Lãnh đạo có Gi m đốc và không quá 03 (ba) Phó gi m đốc. 

+ Gi m đốc là người đứng đầu, chịu tr ch nhiệm trước Gi m đốc Sở Giao 

thông vận tải và trước ph p luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý. 

+ Phó Gi m đốc là người giúp Gi m đốc về một hoặc một số lĩnh vực công 

t c, chịu tr ch nhiệm trước Gi m đốc và trước ph p luật về nhiệm vụ được phân 

công. Khi Gi m đốc vắng mặt, một Phó Gi m đốc được ủy quyền điều hành các 

hoạt động của Ban Quản lý. 

- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:  

+ Phòng Tổ chức - Hành chính; 

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

+ Phòng Quản lý xây dựng giao thông; 

+ Phòng Quản lý bảo trì giao thông. 

b) Vị trí việc làm, người làm việc 

Gi m đốc Ban Quản lý căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được 

giao và c c văn bản của Nhà nước có liên quan thực hiện xây dựng Đề  n vị trí việc 

làm, x c định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp của Ban Quản lý theo quy định. 

4. Cơ chế tài chính 

Ban Quản lý thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu tr ch nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Ban Quản lý được hưởng nguồn từ chi phí quản lý dự  n, chi phí tư vấn 

gi m s t c c dự  n do đơn vị thực hiện, được trích theo tỷ lệ % quy định tại Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự  n đầu tư 

xây dựng; Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự  n và tư vấn đầu tư.  

5. Trụ sở làm việc, tài chính, tài sản 

a) Trụ sở của Ban Quản lý được bố trí tại: Số 12, đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Ban Quản lý tiếp nhận nguyên trạng tài chính, tài sản của Ban Quản lý 

dự  n đầu tư xây dựng c c công trình giao thông và Ban Quản lý bảo trì đường 

bộ. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế c c 

Quyết định sau: Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Quản lý dự  n Đầu tư xây dựng c c 

công trình giao thông; Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ. 

Điều 3. Ch nh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Gi m đốc Sở Giao thông 

vận tải, Thủ trưởng c c Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân c c huyện, 

thành phố Lạng Sơn và c c cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tr ch nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3;  

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Sở Nội vụ ; 

- C, PCVP UBND tỉnh;  

các Phòng: TH, KTN, KTTH, TT THCB; 

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                             

 

Hồ Tiến Thiệu 
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