
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TfNH  NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 2G /2020/QD-UBND Ninh Blnh, ngày 15 tháng 10 nàm 2020 

QUYET DNH 
A •A A A A .A Ye viçc ban hanh Quy d!nh  ye tuan thro'ng, tuan kiem 

A 9 A A A A de bao vç ket cau h tang giao thong du'o'ng b9 thuQc phim vi 
quãn 1 cüa Uy ban nhãn dan tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can thLu2t Td chüv chInh quyn djaphu'cmg ngày 19 thông 6 nám 2015, 

Can ct Luát Giao thông du'&ng bi5 ngày 13 thông 11 nám 2008, 

Can thLugt Xtr lj viphgm hành chInh ngày 20 thông 6 nám 2012; 

Can thNghj djnh sô'11/2010/ND-CP ngày 24 thông 02 nãm 2010cja 
ChInh phi quy djnh v quôn lj và boo v ké't cau hg tdng giao thông du'ô'ng b5; 

Can th Ngh/ dlnh  s 100/2013/ND-C'P ngày 03 thông 9 nàm 2013 cia 
Chinh phü tha ddi, bd sung mt sá diu cüa Nghj djnh s 11/2010/ND-CT 
ngOy 24 thông 02 nàm 2010 cza ChInhphi quy djnh v quOn lj vO bOo v kit 
cO'u hg tang giao thông diràng b; 

Can c& Nghf djnh 5 33/2019/ND-CF ngày 23 thông 4 nàm 2019 cia 
ChInh phz quy djnh vic quOn l, th dyng và khai thOc tài sOn kit cO'u hg tang 
giao thông du'ông bç3, 

Can c& Thông tu' so' 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 thông 9 nám 2015 cia 
Bó tru'O'ng Bó Giao thông Vgn tOi hwO'ng dán thl!c hiçn m5t sO' dié'u cia Nghj 
djnh so' 11/2010/ND-CF ngOy 24 thông 02 nàm 2010 cza C'hInhphi quy djnh 
ye quOn l và bOo v kit ciii hg tcng giao thông diz&ng b(3; 

Can c& Thông tu' so 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 thông 10 nãm 2017 
cia Bó tnu'ó'ng Bó Giao thông Vn tOi sita dói, bó sung m3t sO diéu cia Thông 
tu' so' 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 thông 9 nàm 2015 cia Bó truO'ng Bó Giao 
thông Vn tOi hzthng dOn thy'c hin mç5t so' diu cia Nghj djnh 

so' 11/2010/ND-CF ngOy 24 thông 02 nOm 2010 cia ChInh phi quy djnh v 
quOn l,) vO bOo v kt cO'u hg tng giao thông dwô'ng bó; 

COn ct' Thông tu'sO 37/2018/TT-BGTVTngày 07 thông 6 nOm 2018 cia 
Bó triró'ng Bó Giao thông V4n tOi quy djnh ye vn hành khai thác vO bOo trI 
cOng trinh dwô'ng bç5; 
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Can c& Thông tu s 04/2019/TT-BGTVT ngày 23 tháng 01 nãm 2019 
cia Bó truóiig Bó Giao thông Vn tái quy djnh v tucn du&ng, tudn kkm dé 
báo v két cáu hg tang giao thông dwô'ng b5, 

Theo d nghj cia Giám dóc S& Giao thông V2n tái tgi To' trInh so 
121/TTr-SGTVTngày 27 tháng 8 nàm 2020. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v tun du&ng, 
tun kim d bão v kt cu h tng giao thông dithng b thuc phtm vi quãn 
1 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh. 

Diu 2. T chu'c thirc hin 

Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày 25 tháng 10 näm 2020 
và thay the Quyt djnh so 13/2013/QD-UBND ngày 16 tháng 8 näm 2013 cüa 
Uy ban nhân dan tinh ban hành Quy djnh v tun tra, kim tra bão v kt cu 
h tang giao thông dithng b thuc dja phuang tinh Ninh BInh quãn 1. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Giao thông Vn 
tâi; Thu truô'ng các S, ban, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thành ph Chü tjch Üy ban nhân dan cp xa, phuxng, thj trn; các t chüc và 
cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh 

Ncri nhçln: 
- Nhis Diêu 3; 
- B Giao thông Vn tãi; 
- Thithng tri,rc Tinh i'iy; 
- Thisng tnrc HDND tinh; 
- Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Ciic kiêm tra VBQPPL - B Tii phap; 
- Báo Ninh BInh; 
- Cong báo tinh Ninh BInh; 
- Ltru: VT, VP4, các VP. 

Vmh_vp4j44.QD 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Nguyen Ng9c Thtch 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH  NINH BINH Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

QUY DNH 
A A A . , A A A A Ye tuan durng, tuan kiem de bao vç ket cau hi tang giao thong dtro'ng b9 

thuc phtm vi quãn 1 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh 
(Ban han/i kern theo Quyét djnh so 6 /2020/QD-UBND ngày45tháng 10 

nárn 2020 ca Uj ban nhán dan tinh Ninh Bin/i) 

Chtro'ng I 
QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v cong tác tun di.rng, tun kim d quàn l, 
bào v kt cu h tang giao thông dumg b thuc phm vi quãn l cüa Uy 
ban nhân dan tinh Ninh BInh. 

IJiu 2. Di ttrçrng áp ding 

1. Quy djnh nay áp diing di vi các t chrc, cá nhân lien quan den 
cOng tác tun dis&ng, tuAn kim d bão v kt cu ha tang giao thông di.thng 
b thuc phm vi quàn 1 cüa Uy ban nhân dan tinh trên h thông du?ng tinh. 
Di vâi h th6ng thrmg do thj, h thng dithng huyn, h thông du?mg xã có 
quy mO và lu'u hxcmg vn tâi twmg dumg vri di.thng tinh, có th vn diing 
quy djnh nay d thirc hin cOng tác tun du?mg, tun kim. 

2. Di vài dir an dumg b thirc hin du tu theo hInh thüc PPP, doanh 
nghip d%r an t chüc hoat  dng tun ththng theo quy djnh tai  Quy djnh nay; 
chju s11 quãn l, huOng dn chuyên mOn nghip vii cüa Sâ Giao thông Vn tãi. 

3. Di vâi các cOng trInh cu, hm dc bit ngoài vic thirc hin theo 
quy djnh tai  Quy djnh nay con thirc hin theo quy djnh riêng ye quãn 1, bão 
v, bâo tn và khai thác cüa Cong trInh do. 

Diu 3. Giãi thIch tfr ngfr 

1. Tun dithng là hoat dng tun tra, kim tra d bão v kt cu ha 
thng 

giao thông dithng b cüa don vj báo duOng thung xuyên, 4n hành khai thác 
cOng trInh &thng b trên tuyn &rO'ng duqc giao quàn l. 

2. Nhan viên tucn dtr&ng là cá nhân ducic don vj bâo duOng thrning 
xuyên, 4n hành khai thác Cong trInh du&ng b giao nhim v1i tu.n duOng. 

3. Doi vj báo du5'ng thuthig xuyën, vn hành khai thác cOng trinh 
dtrô'ng bt5 là nhà thu quân 1, bão duOng thuông xuyên, 4n hành khai thác 
cong trInh dung b hoc don vj dtigc giao t chirc khai thác, bão trI cong 
trInh duing b. 



4 

4. Tudn kiAm du'ông b là hoat dng kim tra, giám sat hoat dng tun 
dung và k& qua thirc hin cong tác quán 1, báo v kt cu ha t.ng giao 
thông &r?ing b cüa don vj, báo duOng thithng xuyên, 4n hành khai thác 
cong trInh thr&ng b. 

Chtrong II 
TUAN BUNG, TUAN KIEM BE BAO V KET CAU Hi TANG 

GIAO THÔNG BU'NG BQ 

Biu 4. Nhim viii cüa nhân viên tun dirô'ng 

1. D& vâi cong tác quàn 1, bão v kt cu ha t.ng giao thông di.rng b: 

a) Tuyên truyn, vn dng t chirc, cá nhân chp hành quy djnh cUa 
pháp 1ut v quán 1, báo v kt cu h tng giao thông di.thng b, tir giác 
chm dirt thirc hin hành vi vi pham, khc phiic hu qua vi phm v quãn l, 
sir ding k& cu ha thng giao thông dung b và khôi phic lai  hin trang cong 
trInh ban du; 

b) Phát hin, ngän chn kjp thi th chüc, cá nhân có hành vi vi pham v 
quãn 1, sir diing kt cu ha thng giao thông dithng b theo quy djnh cüa Lut 
Giao thông du&ng b và Nghj djnh s 11/2010/ND-CP cüa ChInh phü quy 
djnh v quán 1, bâo v k& cu ha tang giao thông disng b; 

c) Lp biên bàn xác nhn các hành vi vi pham quy djnh v quán 1, sir 
diing và bâo v kt cu ha tang giao thông thrô'ng b; 

d) Tng hç'p kt qua x1r 1, khc phiic vi phm, cong tác cuO'ng ch cüa 
chInh quyn dja pht.rong, báo cáo kjp thai don vj bào du'O'ng thithng xuyên, 
vn hành khai thác cong trInh duô'ng b v các ni dung quy djnh tai  dim a, 
dim b và dim c khoàn nay và d xutt xir 1. 

2. Kim tra, xir l his hông cong trInh dithng b bao gm: 

a) Phát hin kjp thii các his hông, d.0 hiu his hông cong trInh dithng 
b, thi& bj 1p dt vào cong trInh di.thng b d báo cáo don vj bâo duO'ng 
thu?mg xuyên, v.n hành khai thác cong trInh duing b; 

b) Di vii các his hông ành hu&ig dn an toàn giao thông, an toàn cong 
trInh, nhân viên tun du?mg cô tránh nhim thirc hin các bin pháp kh.c 
phiic kjp thii. Trung hçip visçt qua khâ näng tr thirc hin thI thrc hin bin 
pháp cânh báo tam  thñ (sir diing báo hiu nguy hiêm bang c?y, den, côi cânh 
báo hotc ra hiu bang tay, kh.0 1nh, d.t các chuOng ngi vtt d nhn bit 
cành báo tir xa hoc các bin pháp din thit khác), báo cáo don vj báo duôrng 
thumg xuyên, 4n hành kihai thác cOng trInh dithng b; 
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c) Dôi vói các cong trInh, b phn hang miic cong trInh, thit bj 1p dt 
vâo cong trInh dâ có dâu hiu hu hông, hii hông xuông cap chua duc sira 
chta nhrng dang tiêp tic khai thác sir diing, nhân viên tun du&ng có trách 
nhim thuô'ng xuyén kiêm tra, theo dôi tInh trtng lam vic cüa cong trInh, b 
phn, htng m1ic cOng trInh, thit bj 1p d.t vào cOng trInh; theo dOi các din 
biên hu hông ghi vâo nht k tun du&ng va báo cáo dan vj bâo dixoiig 
thi.r&ng xuyên, vn hánh khai thác cOng trInh; khi hu hông phát trin gay mt 
an toàn cong trInh và an toàn giao thông thI thirc hin theo quy djnlI tai  dim 
b khoán 2 Diêu nay; 

d) Theo dOi mirc nuc tai  các cong trInh ngm, trail trén duing b, ct 
thüy trI khi có mua, lU, nuâc dnh; cânh báo ttm thii cho nguôri tham gia giao 
thông khi ngm, trán không dam bão an toàn khai thác do mirc ni.ric, vn thc 
nuâc 1ón han quy djnh hoc Cong trInh bj hu hông; báo cáo dan vj bão dtrO'ng 
thung xuyên, vn hành khai thác cOng trInh dithng b. 

3. Di vOi Cong tác dam báo trt tr an toàn giao thông: 

a) Thông báo ngay khi có v1i tai nan  cho các t chüc, cá nhân sau: hrc 
1uçng Cong an nai gn nht; chInh quyn dja phuang nai gAn nhât; ciru nan y 
t, cthi h giao thông (nu can); dai  din ngui quãn 1, sir dung cong trInh 
diRmg b vá dan vj bão duOng thumg xuyên, 4n hành khai thác cOng trInh, 
cci quan quân 1 dix?mg b; 

b) Tham gia xir 1 khi có ün tc giao thông, ciru h, c1ru nan  tai  nan  giao 
thông; huórng dn tam  thai giao thông trong tmông hçp cn thit khi chua có 
cãnh sat giao thông, ca quan quãn 1 dutmg b; tham gia bão v hin tri.rO'ng 
tai nan  khi chua cO hrc luçing chrc nãng; cung cp thông tin lien quan dn ün 
tc giao thông, tai nan  giao thông khi hrc 1ung chirc nàng có mt giâi quyt. 

c) Di vth trixmg hçp vi tai nan  lam gay, hông h lan, lan can cu, ct 
tiéu, bin báo, lam hu hông cu vá các trung hp gay thit hai  cOng trInh, 
nhân viên tun dithng bão v hin tru&ng, thng kê các thit hai  vâ yêu cu 
ngiRii diu khin phuang tin a 1i hin tru&ng; thông báo cho dan vj bâo 
diiOng thi.r&ng xuyên, vn hánh khai thác cOng trInh duang b; pMi hqp vâi 
chInh quyn da phuang hoc hrc luqng cOng an 1p biên ban xác nhn thit 
hai lam can cir yêu cu thrc hin bi thuang. Tnthng hp tai nan  lam hu hông 
các k& cu chju lirc cüa cOng trmnh duang b (cu, hm hoc cong trInh khác) 
hoc cOng trInh hu hông nng có d.0 hiu ánh huàng den kha näng khai thác 
cüa cOng trInh phãi báo cáo nguai quán 1', sr diing cOng trInh duang b den 
1p biên bàn xác nhn thit hai  lam can ci yêu cu thirc hin bi thuang; 

d) Hang tháng, thng kê các vi tai nan  và müc d thit hai  cüa tirng vii 
d 1p báo cáo dan vj bão duong thuing xuyen, vn hành khai thác cOng trInh 
duang b; 
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d) Phát hién các tn t?i  trong t chirc giao thông, dim den, dim tim 
an nguy Co mat an toàn giao thông dé báo cáo don vj báo diiông thu?ng 
xuyen, 4n hành khai thác cong trInh du&ng b. 

4. Khi cong trInh dithng b xáy ra sir c hoc có d.0 hiu nguy him 
không bão dam an toàn cho khai thác sir diing quy djnh tai  Diu 44 Nghj djnh 
so 46/201 5/ND-CP cUa ChInh phü quy djnh v quán l chit luqng và bão trI 
cong trinh xây dirng, nhân viên tuân dung có trách nhim: 

a) Thông báo kjp thyi cho nguii quán 1 sir diing cOng trInh, co quan 
quàn l dithng b, chInh quyn dja phucmg ncyi gAn nht, don vj bào duOTlg 
thi.r&ng xuyên, vn hành khai thác cong trInh dung b d cãnh báo cho ngu1i 
tham gia giao thông; 

b) Thiic hin các bin pháp cn thit d bâo dam an toàn cho ngithi, tài 
san và phixang tin tham gia giao thông. 

5. Trithc khi ht ca tun duông, nhân viên tun dung có trách nhim 
ghi nht k tun dis&ng. Trithng hçip tham gia giâi quyêt tai nan  giao thông, 
sir c cOng trInh và các trthng hçp khác không th ghi nh.t k trong ngày thI 
ghi vào ca tun diRing tip theo. Nht k tun throng phái phãn ánh dy dü 
m9i tInh trng, si.r c xày ra di vOi doan thrOng, cu và cOng trInh, hành lang 
an toàn dtiOng b trên tuyn duçic giao nhim vii. M.0 nht k tun thrOng 
theo Thông til s 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 cüa B tru&ng B 
Giao thông Vn tãi quy dnh v tun thrOng, tun kim d bão v kt cu ha 
tang giao thông thrOng b (sau day gçi l Thông tu s 04/201 9/TT-BGTVT) 
và liiu trO tai  don vj theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 5. Th' gian thirc hin tun throng và chiu dài don thrOng 
giao nhan vien tuan throng thirc hiçn 

1. Thirc hin tun tra, kim tra mi vj trI cOng trinh trong phm vi doan 
thrOng thrqc giao véfi s ln không It han 01 lân!0 1 ngày. 

2. Các tnr&ng hgp khOng thirc hin quy djnh tai  khoàn 1 Diu nay bao 
gôm: 

a) Cong trInh thrOng b xây ra sir c nghiêm trng gay hu hông tc 
thrOng, hm, cu cng bj his hông không th khai thác; các truOng hçip khác 
lam cho nhân viên tuân thrOng khOng th tip cn an toàn di vOi vj trI cong 
trInh can thirc hin tuân thrOng, lam gián doan boat  dng tun thrOng; 

b) Trong thOi gian nhân viên tu.n thrOng tham gia ciru h, ciru nan,  giài 
quyêt sir cô. 

3. Chiu dài nhân viên tun thrOng thrçc giao thirc hin nhim v11 phii 
thuc quy mO, tInh cht cOng trInh, phuong tin di chuyên cüa nhân viên tuân 
thrOng nhung không qua quy djnh sau: 
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a) Dithng c.p I và II: 25 km/ngixi khi s1r diing phi.rang tin mô to, xe 
may dê di tuân dithng; 

b) Dithng cp III: 30 km/nguñ khi sir dung mô to, xe may di tun dii&ng; 

c) Dng các cp IV, V va VI: 35 km/nguOi d& vOi duông min nüi, 45 
kmIngthi dôi vii dix?ng dông bng, trung du khi s1r ding mô to, xe may di tun 
di.rô'ng; 

d) Khi s1r dung ô to lam phiicmg tin di chuyn tun dung, chiu dài 
giao nhãn viên tuân dung duçc tang them không qua 1,5 lAn so vi quy djnh 
tai dim a, dim b và dim c khoãn nay. 

4. Di v&i cong trInh cAu, hAm cAp dtc bit, cAp I, II và III: 

a) Chiu dài d giao nhim viii tuAn ththng ma trên tuyn có các cong 
trInh cAu cAp dc bit, cAp I thI chiu dài quy djnh tti dim a Khoân 3 Diu 
nay duçic giãm di 1,5 lAn chiu dài cüa các cAu do; tlsclng tiI, ma trên tuyn có 
các cong trInh cAu cAp cAp II vâ cAp III thi chiu dài quy djnh tai  dim a 
Khoãn 3 Diu nay dizçic giãm di 0,5 lAn chiu dài cüa các cAu do; 

b) Chiu dài d giao nhim vii tuAn dithng ma trén tuyên cO các cong 
trInh hrn dithng b cAp dc bit, cAp I thI chiu dài quy djnh ti dim a Khoân 
3 Diu nay dugc giãm di 2 lAn chiu dài cUa các hAm do; tuong t1r, ma trên 
tuyn có các cong trInh hAm disng b cAp II, cAp III thI chiu dài quy djnh ti 
dim a Khoãn 3 Diu nay duqc giãm di 1,0 lAn chiu dài cüa các hAm dO. 

5. Tru&ng hçp cAn thi& (cac ngày có mua lü, cOng trInh câu có két câu 
phüc tap, cong trInh hu hông nng), ngu1i quân l sr dung cOng trInh dung 
b yeu cAu din vj bão duOng thuing xuyên, vn hành khai thác Cong trInh 
duing b tang s lAn tuAn du0ng so vOi quy djnh tti khoãn 1 Diu nay. 

Diu 6. Trách nhim cüa don vl  bão du*ng thtrrng xuyên, vn hành 
khai thác cong trInh thrô'ng b 

1. B trI thrc hin tuAn duOng theo quy djnh tai  Diu 5 Quy djnh nay; 
trang bj phung tin, thit bj cho nhân viên tuAn du'&ng thirc hin nhim vi. 

2. Kiêm tra vic thirc hin nhim vii cOa nhân viên tuAn di.thng; xir l, 
thay th nhân viên tu.n duing không hoàn thành nhim v, có hành vi vi 
phm quy djnh tti Qui djnh nay. 

3. Xü l các kin ngh cüa nhân vien tuAn dung ghi trong s Nht k 
tuAn duing hoc báo cáo ngui quán l, sü diing cong trInh, ca quan quân l 
dithng b, chInh quyn dja phuong, lirc hrcing thanh tra giao thông (neu can 
thit), cong an d xir l. Trong trung hp khAn cap, dGn vj bâo duOng 
thuing xuyên và vn hành khai thác cOng trinh dung b phãi huy dng mçi 
1irc luqng d hn ch nhtrng thit hai  dáng tic xãy ra. 
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4. T chirc si.ra chQa, khc phic các hu hông, xung cp cüa cong trInh 
duing b theo dê xuât cüa nhân vien tun dithng. Trithng hçip hu hông, 
xuông cp nm ngoài phm vi hçp dng quãn 1, bâo duO'ng thiRng xuyên, 
vn hành khai thác cong trInh thi báo cáo kjp thii vói ngu1i quãn 1 sir dçing 
cong trInh &rông b d có bin pháp sira cha, khc phiic. 

5. Tham gia xü 1 tai ntn giao thông, xir 1 khc phiic ün tc giao thông, 
sir c mt an toàn giao thông, sir c xãy ra di vâi cOng trInh du&ng b. 

6. Tham gia xir 1 khc phiic bão lU theo quy djnh cüa Chü tjch Uy ban 
nhân dan tinh. 

7. Phi hçip vói ngithi quail i sir dçing cOng trinh du?ing b, co quan 
quãn 1 diRng b, chInh quyn dja phucing, 1irc h.içng thanh tra và cong an 
trong cOng tác quãn 1, bão duong thumg xuyên, 4n hành khai thác cong 
trInh, bão v kt cu ht t.ng giao thông du?ing b. 

8. Hang tháng, báo cáo nguYi quail 1, sir dçing cong trInh duông b các 
ni dung sau: 

a) Vic thirc hin cOng tác quân 1, bâo di.xO'ng thuô'ng xuyên, vn hành 
khai thác trong tháng; cong tác sira chira khc phiic các hu hông; 

b) Tinh trng k5 thut cüa các hang mvc  cong trInh, các hin tuqng hu 
hOng, xung cp cüa các hang miic: mt du&ng, nn và 1 du?ing; h thng an 
toàn giao thông; h thng chiu sang; h thng thoát nithc: cng, mucmg, rãnh 
thoát nuâc, ngm, tràn; cOng trInh bão v nn dung, chinh trj dông chây; m, 
trçt, kt cu nhjp, gi, khe co giãn và các b phn cüa cu; vO, than, c1ra ham, 
b phtn thu thoát niiâc và các b phn khác cüa him; the thit bj 1p dt váo 
cong trInh, các cOng trInh bn phà và các hang miic cong trInh khác thuc 
phm vi quân 1; 

c) Các vit tai ntn giao thOng, nguyen nhân gay tai nan  giao thông, hu 

qua do tai nan  giao thông gay ra dM vói ngui, phwmg tin tham gia giao 
thông; các hang miic cOng trInh bj hu hông, giá trj hu hông do tai nan  giao 
thông; các dim den, dim ti&m n nguy co mt an toàn giao thông trên tuyn 

phát sinh nhung chua duqc xü 1; 

d) Các vi vi phm kt c.0 ha tang giao thông dung b phát sinh trong 

tháng, các v1i dã xir I, chua xü 1. 

Diu 7. Tun kiêm throng b 

1. Ngi.thi quán 1 sir diing cong trinh dithng bO có trách nhim cir ngui 
thrc hin nhim vii tuân kiêm du&ng b. 

2. Nhim vi tun kim dthng b: 
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a) Kim tra, giám sat vic thirc hin cong tác quân 1, bão v kt c.0 ha 
tang giao thông duing b cüa &in vj bâo duong thung xuyên, 4n hành khai 
thác cong trInh dithng b và vic thirc hin nhim vi tun &thng quy djnh tai 
Diu 4, Diu 5 và Diu 6 Quy djnh nay; 

b) Tip nhn, xir 1 hotc báo cáo, d xut ngi.thi quán 1 sir ding cong 
trInh di.thng b xü 1 các kin nghj cüa do'n vj bão duông thix&ng xuyên, vn 
hành khai thác cOng trInh dii&ng b và nhân viên tun dung v cong tác quân 
1, bão v kt cu ha thng giao thông dung b; 

c) Tuyên truyn, 4n dng t chic, cá nhân chp hành quy djnh cüa 
pháp 1ut v quãn 1, bão v k& cu ha tang giao thông dung b; 1p biên 
ban vi pham vic quãn 1, sir dung kt cu ha thng giao thông duông b; yeu 
c.0 th chirc, cá nhân dmg hành vi vi pham, khc phiic hu qua và khôi phiic 
vj trI ban du; 

d) Theo dôi, tng hp tInh hInh và kt qua xir 1 vi pham v quán 1, sir 
ding k& cu ha tng giao thông di.thng b, báo cáo ngtthi quán 1 str diing 
cong trInh thrng b v ni dung trên. Kin nghj các bin pháp phông, chng, 
xir 1 vi pham vic quãn 1, bão v kt c.0 ha thng giao thông duô'ng b; 

d) Theo dOi vic th chirc giao thông, kin nghj ngiRñ quãn 1 sir diing 
cOng trInh duôrng b diu chinh, b sung bin báo, h thng an toàn giao 
thông, nâng cao hiu qua cong tác t chiic giao thông, phông, chng ün tc, 
tai nan  giao thOng. Kim tra các vj trI dim den, dim tim n nguy ca mt an 
toàn giao thOng, báo cáo ngi.thi quán 1 sir ditng cong trInh dithng b và kin 
nghj xir 1 nu thy cAn thit; 

e) Khi thin  duçc thông tin tai nan  giao thOng, phái thông báo 1irc luçing 
cong an, chInh quyn da phucing ncii gAn nhAt và ngu1i tham gia giao thông; 
báo cáo co quan quãn 1 dis&ng b, ngui quãn 1 sir diing cong trInh du?mg 
b v tai nan  giao thông; tham gia xü 1 khi có ün tc giao thOng, ciru h, ciru 

nan tai  nan  giao thông; huâng dn tam  thai giao thông trong tnr&ng hqp can 
thi& khi chua có cãnh sat giao thông, ca quan quãn 1 dung b; tham gia bâo 
v hin tnr&ng tai nan  khi chua có lirc 1i.rng chirc näng. 

3. COng tác tuAn kim duô'ng b duc thrc hin nhu sau: 

a) Kim tra trên tuyn duing duçic giao quán 1 It nhAt 01 lAn trong 

01 tuân; 

b) Tang s lAn tuAn kim trong các trung hp don dung dang khai 
thác hu hông ãnh huâng den an toàn giao thOng, các diem sat  1, lü 1t gay 

ngp hoc cô nguy c sat  1, cAu yu, các doan dung tiêm an nguy cG mat an 

toàn giao thông; 
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c) Sau khi thirc hin cong tác tun kim trén tuyn hoc xir 1 các kin 
nghj cüa dan vj báo duong thu?mg xuyên, vn hành khai thác cong trInh 
du?mg b và nhân viên tuân diiông, cá nhan thirc hin cong tác tun kim 
du?ng b có trách nhim ghi nht k tun kim. Nht k tun kim phãi phãn 
ánh day dü qua trInh xr 1, thirc hin cong tác quân 1, bão v kt cu h tang 
giao thông du?ing b cüa dan vj bào diio'ng thu&ng xuyen, v.n hành khai thác 
cong trInh dithng bO.  Mu nht k tun kim theo Thông tu s 04/2019/TT-
BGTVT và luu trQ tai  cci quan theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 8. Trách nhim cüa Sr Giao thông Vn tãi 

1. Kim tra, xir 1 vi phm (nu co) cüa nguôi thirc hin nhim v tun 
kim duing b. 

2. Xir 1 di vOi các kin nghj cüa dan vj bâo duOng thiRing xuyên, vn 
hành khai thác cong trInh dumg b, ngui thirc hin nhim vi1 tun kim 
dxing b v khc phic hu hOng, xung cp, sir c, nguy ca sir c cOng trInh, 
xi:r 1 dim den, dim tim n nguy Co mt an toàn giao thông; vic quãn 1, 
sir ding kt cu ht thng giao thông du?ng b. 

3. Xr 1 vi pham cüa dan vj bão duôrng thithng xuyên, vn hành 
khai thác cong trInh di.thng b theo quy djnh cüa hçip dng và quy djnh 
cüa pháp 1u.t. 

4. Xir 1 vi phm vic quãn 1, sir dung kt cu ha tng giao thông 
dithng b: 

a) Xir 1' vi phm vic quãn 1, sü dung kt c.0 ha tAng giao thông 
dirng b theo thAm quyn; 

b) Kién nghj vâi chInh quyn dja phuang, 1irc luçing cOng an, thanh tra 
giao thông, ca quan quân 1 dung b trong xir 1 vi phm vic quàn 1, st1r 
dung kt cAu ha tAng giao thông dung b; 

c) Tham gia thirc hin cong tác giâi tOa, cixô'ng ch vi phm vic quãn 
1, sir d%rng kt cAu ha tAng giao thông dtthng b khi có d nghj cüa chInh 

quyn da phi.rcing. 

5. Kin nghj cAp có thAm quyn chAp thun phuang an diu chinh, b 
sung các bin pháp t chüc giao thông d nâng cao hiu qua bào dam giao 

thông an toàn, thông su&. 

6. Kim tra vic quân 1, báo v k& cAu ha tAng giao thông dung b 
trên dia bàn tinh; 

7. Xir 1 các kin nghj trên dja bàn tinh dM vôi cOng tác diu chinh, b 

sung các bin pháp t chüc giao thông theo quy djnh tai  khoàn S Diêu nay; 
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8. Thanh tra, kirn tra theo quy djnh c1ia pháp 1ut v quân 1, bào v, 
khai thác sir diing kêt câu ha tang giao thông duông b trên dja bàn tinh. 

A A 9 * * A Dieu 9. Trach nhiçm cua Uy ban nhan dan cap huyçn; Uy ban nhan 
dan cp xã 

1. Theo dôi tInh hInh hu hai  cong trInh dithng b; phát hin kjp thi hu 
hông và hành vi vi pham kêt cu ha tang giao thông duông b, tin hành xtr 1 
theo thrn quyn. 

2. Co bin pháp ngàn chn hành vi xâm hai  cong trInh giao thông 
thr&ng b, vi pham hành lang an toàn trên các tuyn dung duqc giao quàn l. 

I3iu 10. Trách nhim cüa các s&, ban, ngành khác 

1. Sâ Tài chInh can cü khã näng ngân sách, tham muu cho Uy ban nhân 
dan tinh b tn kinh phi d thirc hin theo quy djnh hin hành; có trách nhim 
huOng dn các cci quan, don vj duçyc giao nhim v1 tun diiông, tun kiêm dé 
bão v kt cu h thng giao thông duông b trên dja bàn tinh 1p dir toán kinh 
phi phic vi nhim vii duçic giao trInh co quan có thm quyn quyt djnh. 

2. Báo Ninh BInh, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh t chüc tuyên 
truyn, ph bin thiRing xuyên ni dung quy djnh v tun dung, tun kim 
d bão v kt cu ha tng giao thông dithng b trén các phuong tin thông tin 
dai chüng. 

Diu 11. Phirong tin, thit bi,  trang phiic phiic viii tun throng và 
tun kiêm throng b 

Phiicing tin, thit bj, trang phiic phc vi cong tác tun dithng vâ tun 
kim theo quy djnh tai  Thông tu s 04/201 9/TT-BGTVT. 

Chirong III 
TO CHI5'C THU'C HIN 

Diu 12. Triên khai t chtrc thiuc hiên 

1. Sâ Giao thông Vn tâi là co quan du mi giôp Uy ban nhân dan tinh 
thrc hin quàn 1 nhà nuóc v kt c.0 ha tng giao thông du?mg b có trách 
nhim hthng dan, kim tra, don dc các t chüc, cá nhân duqc giao quãn 1, 
4n hành khai thác k& cu ha tang giao thông ththng b thrc hin quy djnh 
nay và thng hçip báo cáo Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh. 

2. Thu tru&ng các th, ban, ngành tinh; Chñ tjch Uy ban nhân dan cp 
huyn; Chü tjch Uy ban nhân dan cp xã có trách nhim trin khai thirc hin 
và huàng dn thi hành Quy djnh nay dn các co quan, don v có lien quan. 
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Diu 13. Sfra diii, bô sung Quy d!nh 

1. Trong qua trInh thirc hin, tnthng hçp các van bàn quy phtm pháp 
1ut duçic dn chiu ti Quy djnh nay duçic süa di, b sung hoc thay th thI 
áp diing các van bàn sira dM, b sung hoc thay th. 

2. Trong qua trInh th%rc hin nêu Co khO khän vung mac, các co quan, 
dan vj, dja phixcng kjp thii báo cáo v Si Giao thông Van tái d tng hp 
trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyt diih süa di, b sung kjp th?ñ./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TJCH 

Nguyn Ng9c Thch 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

		2020-10-16T11:15:24+0700


		2020-10-16T11:15:44+0700


		2020-10-20T10:44:08+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<stphap@ninhbinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




