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QUYET D!NH 
Ban hành Quy dnh trách nhim cüa ngtroi dfrng du 

và tp th lãnh ctio co' quan quãn 1 nhà nuo'c trong cong tác bão dam 
trt tur an toàn giao thông trên dla  bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can ci'Luçt Td ch&c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ct' Lut Szra dái, bd sung mt so' diê'u cza Lut To' chz'c ChInh phi Va 
Luqt To chz'c chInh quyên djaphuo'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can ct' Luçt Ban hành van ban quy phgm pháp lu2t ngày 22 tháng 6 
nàm 2015, 

Can thLugt Giao thông du'Ong bç5 ngày 13 tháng 11 nám 2008; 

Can ct' Lugt Giao thông du'àng thiy n5i dja ngày 15 tháng 6 nám 2004, 

Can c& Luát Sira do'i, bo' sung m5t so' diê'u cüa Luçt Giao thông du'Ong 
thiy ni d.ia ngày 17 tháng 6 nám 2014; 

Can cii' Lu2t Du'àng sà't ngày 16 tháng 6 näm 2017, 

Can ct Luát Can bó, cong cht'c ngày 13 tháng 11 näm 2008; 

Can ci' Nghj djnh so' 157/2007/ND-CF ngày 2 7/10/2007 cia C'hInh phi 
quy djnh chê d5 trách nhim dôi vó'i ngwO'i dth'zg dáu co' quan, to' chi'c, don vj 
cia Nhà nithc trong thi hành nhiém vu, cOng vu, 

Theo dé' nghj cia Giám do'c SO' Giao thông Vn tOi. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh trách thim cüa 
ngithi diirng du và tp th lânh dao Co quan quàn 1 nhà nrnc trong cong tác 
bão darn trt t1,r an toàn giao thông trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 2. Hiu li1c  thi hành 

Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tiir ngày 10/10/2022. 
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Diêu 3. To chuc thic hiên 

Chánh Van phông [iJy ban nhân dan tinh; Giám dc các sô, ban, ngành; 
Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Chü tjch Uy ban nhân dan các 
xã, phu&ng, thj trn vâ Thu trithng các cci quan, don vj có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh này./%. 

Nci nhân: 
-NhtrDiêu3; 
- Bô GTVT; 
- Ciic Kim tra VBQPPL - Bô Tu pháp; 
- ThtrOng trirc Tinh Oy; 
- Thtthng trirc HDND tinh; 
- Doàn Dai biéu Quoc hôi tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- ChO tjch và các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Báo Ninh BInh; 
- Cong báo tinh Ninh BInh; 
- Cong thông tin din tcr tinh; 
- Lixu: VT, VP4,2,TTHCB. 

TT_VP4QD_I 5/09.2022 



CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

QUY D!NH 
Trách nhim cüa ngirô'i thing dâu và tp th lãnh dto co quan 

quãn 1 nhà ntroc trong cong tác bão dam trt tr an toàn 
giao thông trên dja bàn tinh Ninh BInh 

(Kern theo QuyeXt  djnh so'  4W  /2022/QD-UBND ngày2itháng 5' nám 2022 
cia (STy  ban nhán dan tinh Ninh Blnh) 

Chirong I 
QUY DJNH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

1. Quy djnh nay quy djnh v trách nhim cüa ngthi dirng du và tp th 
lãnh dto cor  quan quân l nhà nuóc trong cong tác bâo dam trt t1r an toàn giao 
thông trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

2. Các ni dung không quy djnh ti Quy djnh nay thI thirc hin theo các 
van bàn quy phm pháp lust hin hành. 

Diu 2. Dhi tu'çrng áp diing 

1. Nguii dimg du và tp th lành do cüa các cci quan quân 1 nhà nuôc 
bao gm: Cong an tinh; Si Giao thông vn tài; Sâ Xây dirng; S& Tài nguyen và 
Môi truô'ng; S& Nông nghip và Phát trin nông thôn; Si Thông tin và Truyn 
thông; Sâ Y th; Si Tài chInh; Uy ban nhân dan các huyn, thành ph (sau day 
gi là Uy ban nhân dan cp huyn); Uy ban nhân dan các xa, phumg, thj trk 
(sau day gpi là Uy ban nhân dan cp xã). 

2. Các Co quail, t chüc, cá nhân có lien quan dn vic thirc hin trách 
nhim cüa déi tuçing quy djnh ti khoán 1 Diu nay. 

Chtro'ng II 
TRACH NHIM CUA NGTXI D1JG DAU VA ThP THE LANH DiO 

CO QUAN QUAN L NRA NUOC TRONG CONG TAC 
BAO DAM TRT TV AN TOAN GIAO THONG 

Diu 3. Trách nhim cüa Giám doe Cong an tinh và tp th Iãnh do 
Cong an tinh 

Giám dc Cong an tinh và tp th lAnh do Cong an tinh Co trách thim 
lãnh do và diu hành hoit dng cüa Cong an tinh trong vic thrc hin các ni 
dung sau: 
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1. Xây dimg va thrc hin k hoch, phuong an bâo dam trt tçr an toàn 
giao thông nhm kéo giãm tai nan  giao thông trén dja bàn tinh; k hoach  tng 
kim soát phuong tin giao thông, cao dim tun tra, kim soát, xir l vi pham, 
tun tra kim soát xir l theo chuyên d. 

2. Diu ti& giao thông; giãi quyt ün tc giao thông, tai nan  giao thông. 

3. Phông, chng dua xe trái phép. 

4. Diu tra giãi quy& tai nan  giao thông, tng hçip dir lieu, h so v tai nan 
giao thông, phân tIch nguyen nhân tai nan  giao thông. 

5. Kim tra, xir l hoc kin nghj co quan có thm quyn xü l trách 
nhiêm cüa t chüc, cá nhân trong Cong tác bão dam trt t1r an toàn giao thông. 

6. Chü trI hotc phi hçip vri S Giao thông vn tâi, Uy ban nhân dan cp 
huyn, Uy ban nhân dan cp xâ, don vj quân l kt cu ha tang giao thOng, cac 
don vj lien quan theo chrc nãng, nhim vi cüa lirc hxçmg cong an nhân dan d: 

a) Xà l, giãi tOa vi pham hânh lang an toàn giao thông; x1 l hành vi ln 
chim lông, 1 dixô'ng, via he; xir l vi pham trong boat  dng kinh doanh vn tãi 
và djch vii h tr? vn tâi; x1r l phucing tin ch qua tài tr9ng, qua khô; xà l cac 
dim den, dim tim n tai nan  giao thông. 

b) Xü l, khc phiic hu qua tai nan  giao thông xáy ra trén dja bàn tinh. 
A A 9 r A 9 A A 9 A A Then 4. Trach nhiçm cua Giam doc So' Giao thong vin tai va tp the 

lãnh dio S& Giao thông 4n tãi 

Giám dc Sâ Giao thông 4n tãi và tp th lath dao  Sâ Giao thông 4n tãi 
có trách nhim lãnh dao  và diu hành boat dng cüa S Giao thông 4n tãi trong 
vic thirc hin các ni dung sau: 

1. Chü trI hoc pMi hçip vó'i CáC co quan lien quan thirc hin cOng tác 1r11g 
phó sir c, thiên tai và tim kim ciru nan  dithng  bO,  dung sit, dithng thüy ni 
dja, hang hài, hang không, xü l tai nan  giao thông xây ra trên dja bàn theo quy 
djnh Cüa pháp lut và phân cOng cüa Uy ban nhân dan tinh. 

2. T chirc thirc hin các bin pháp phông ng11a nhm giãm thiu tai nan 
giao thông, ün täc giao thông; ngàn chn và xiir l các hành vi gay mat an toàn 
giao thông trên dja bàn theo thâm quyên và theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Thm dnh an toàn giao thông thuc pham vi quãn l hoc duc phân 
cap, üy quyên theo quy djnh cüa pháp lust. 

4. Chü trI hoc ph& hçp trInh Uy ban nhân dan tinh vic t chüc giao 
thông tren h thông duô'ng b, dung thüy ni dja thuc pham vi quãn l theo 
quy djnh cüa pháp lust. 
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5. Chü trI hoc phi hçip xi.r 1 dt xut dim den, dim tim n tai nan  giao 
thông, dam bâo giao thông trên h thông dixng b, duô'ng thüy ni dja thuc 
phm vi quân 1 hotc duçic phân cap, üy quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

6. Chü trI hotc phi hcip thirc hin kim tra tài tr9ng xe trên h thng 
dii&ng b thuc pham vi quàn 1 hoc ducic phân cap, üy quyên theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

7. Giãi quyt theo thm quyn cüa Sâ di vói các kin nghj, d xut cüa 
Uy ban nhân dan cp huyn, Uy ban nhân dan cp xã, các do'n vj lien quan trong 
cong tác bâo v kt cu ha tng giao thông, bão dam trt tir an toàn giao thông. 

8. T chirc kim tra, xü 1 hoc kin nghj cp có thm quyn x1r 1 trách 
nhim cüa t chirc, cá nhân vi phm quy djnh v bâo dam tr.t tçr an toàn giao thông. 

9. Tuyên truyn, hurng dn, t chüc thirc hin vic bào dam trt tir an 
toàn giao thông; khic phiic hu qua tai nmn giao thông; ngän ch.n, x1r 1 vi pham 
các quy djnh v bão dam trt tr an toàn giao thông. 

Diêu 5. Trách nhim cüa Giám dc S& Xây diyng và tp th lãnh dio 
S& Xây drng 

Giám dc Si Xây dimg và tp th lãnh dao  Si Xây dirng có trách nhim 
lãnh dao và diu hành hoat dng cüa Si Xây dmg trong vic thirc hin các ni 
dung sau: 

1. LQip, quân 1 quy hoach trên dja bàn tinh theo nhim v1i quân 1 ngành 
và phân cp quàn 1 bâo dam các quy djnh v an toàn giao thông. 

2. Hithng dn Uy ban nhân dan cp huyn và các chü du tu trong vic th 
chüc lap, thm djnh, phê duyt các quy hoach xây dçmg bão dam các quy djnh 
v an toàn giao thông. 

3. Kim tra, quán l tr.t t%r xây dirng theo thm quyn, x1r 1 hotc kin 
nghj cp có thm quyn xà 1 trách nhim cüa t chüc, Ca nhân vi pham quy 
djnh v xay dimg ãnh hu&ng dn kt cu ha tng giao thông, gay mt trt t%I an 
toàn giao thông. 

Diêu 6. Trách nhim cüa Giám dôc S& Tài nguyen và Môi trtrô'ng Va 
tp the lãnh dio S& TM nguyen và Môi trtrô'ng 

Giám dc S Tài nguyen và Môi trung và t.p th lành dao  Sâ Tài 
nguyen và Môi trung có trách nhim lânh dao  và diu hành hoat dng cUa S 
Tài nguyen và Môi tnthng trong vic thirc hin các ni dung sau: 

1. Huâng dn Uy ban nhân dan cp huyn thirc hin lap, quãn 1 quy 
hoach s1r diing dt bào dam quy dnh v bào v k& cu h. tng giao thông, hành 
lang an toàn giao thông. 
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2. Kim tra, xü l hoc kin nghj cp có thm quyn xü 1 trách nhim 
cUa t chirc, cá nhân vi phm quy hoach  sir diing dt, hott dng khai thác 
khoáng san ãnh hu&ng din kt cu h tng giao thông, gay mt trt t1r an toàn 
giao thông. 

A V A 9 9 A A A Dieu 7. Trach nhiçm cua Giam doe So' Nong nghiçp va Phat trien 
nông thôn và tp the lãnh do S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 

Giám dc Si Nông nghip và Phát trin nông thôn và tp th länh do Sâ 
Nông nghip và Phát trin nông thôn có trách nhim länh dao  và diu hành hoat 
dtng cüa S& Nông nghip và Phát trin nông thôn trong vic thirc hin các nOi 
dung sau: 

1. Bâo dam an toàn cong trInh giao thông và an toàn giao thông trong qua 
trInh xay dimg, khai thác, sir diing, cãi tto, sra chta các cong trInh thu lçii 
thuOc phm vi quân ly. 

2. Phi hcip vth các co quan có lien quan ngän chin, xir 1 vi phm v bão 
v kt cu ha tang giao thông; xiir l phu'cng tin qua tài tr9ng di trén dê; xi:r i 
hành vi khai thác khoáng san, nao  vet lông song gay ânh hithng dn an toàn 
cong trInh giao thông. 

A A 9 A . A A Then 8. Trach nhiçm cua Giam doe So' Thong tin va Truyen thong va 
tp th lãnh dio S& Thông tin và Truyn thông 

Chi dao  vic th%rc hin cOng tác phi hçp cüa S& Thông tin và Truyn 
thông vi Sà Giao thông vn tãi, UBNID cp huyn và các ca quan, don vj có 
lien quan trong hoat  dng tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp lu.t v bão dam 
trt tir an toàn giao thông trên dja bàn tinh. 

Diu 9. Trách nhim cila Giám dc S& Y t và tp the Iãnh do S& Y t 

Giám dc Si Y t và tp th lãnh dao S& Y th có trách nhiêm lânh dao va 

diu hành hoat dng cüa S Y t trong vic thirc hin các ni dung sau: 

1. T chi.rc cong tác khám sue khóe, kim tra nng d cn, ma tüy, cht 
kIch thIch cüa ngu?i lái xe tai  các doanh nghip, trung tam dào tao,  sat  hach  lái 
Xe; kim tra hoat  dng cUa các co sâ y t khám süc khóe cho nguäi lái Xe. 

2. Báo cáo thng kê các ca cp cñ'u v tai nan  giao thông theo quy djnh. 

Diu 10. Trách nhim cüa Giám dc Sr Tài chInh và tp th lãnh dio 
S& Tài chInh 

Can cu vao khá näng can déi ngân sách, Giám d& Sâ Tài chinh và tp th 
lãnh dao  S Tài chInh có trách nhim chi dao  vic thirc hin cOng tác phi hçp 
cUa Sâ Tài chInh vâi các co quan, don v có lien quan d tham muu Uy ban nhân 
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dan tinh phân b kinh phi thirc hin nhirn vii báo dam trt tir an toàn giao thông 
trên da bàn tinh theo quy djnh tai  Lust Ngân sách nhà nuc và các van bàn quy 
pham pháp lut hin hành. 

A A 9 7 A A A Dieu 11. Trach nhiçm cua Chu tch Uy ban nhan dan cap huyçn va 
tp th lãnh do Uy ban nhân dan cp huyn 

Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn và tp th lãnh dao  Uy ban nhân dan 
cp huyn can c1r quy djnh cüa pháp 1ut d chi dao  t chirc thirc hin trên dja 
bàn ctp huyn các ni dung sau: 

1. Tuyên truyn, giáo diic quy djnh pháp 1ut v bào dam tr.t tir an toàn 
giao thông. 

2. Bào v kt cu ha tng giao thông; quân 1, bào v lông di.thng, l 
dix?yng, via he, hành lang an toàn giao thông; dAu ni vào du?ing b; quãn 1 1& 
di t%r m qua dtthng st dn thi dim dt.rçc xóa bô theo l trInh; báo trI các 
tuyn duông dugc giao quân l, xü l dim den và dim tim n tai nan  giao 
thông; kim soát phuung tin châ qua tài, qua kh giói han,  quân 1 bn thüy ni 
dja, bn khách ngang song. 

3. Quân l, khai thác, sCr diing dt trong và ngoài hành lang an toàn du&ng 
bO theo quy djnh cüa pháp 1ut; xü l kjp thi các trung hcip lan, chim, sü 
diing trái phép dt hành lang an toàn dithng b; quân l cong trInh xay dirng dan 
Cu, khu cong nghip, thi.rcng mai  djch vii bâo dam quy djnh v hânh lang an 
toàn giao thông, h thng duô'ng gom, thoát nrnc, du ni. 

4. Xây dirng quy hoach và quân 1 boat dng các bâi d Xe; b trI cac vi 
tn trông giü Xe, dmg, d e tam  thi. 

5. Giài quyt tranh chp, khiu nai,  th cáo lien quan dn cong tác báo dam 
trt tir an toàn giao thông. 

6. Kim tra, Xli 1 vi pham các quy dijnh v báo dam trt t1r an toàn giao 
thông. Giãi quyêt, Xu l khi có h si, biên bàn vi phm trt tir an toàn giao 
thông cüa dcin vj quãn 1 tuyn dtthng, thanh tra giao thông, cOng an hoc ci 
quan có thm quyM khác cung cp. 

7. T chirc thçrc hin cong tác phông cMng thiên tai và tim kim ciru nan,  t 
chirc giao thông khi xáy ra thiên tai, không d xây ra ün tc giao thông do thiên tai. 

8. Phi hçp vi S Xây dirng, Si Giao thông 4n tái, các don vj lien quan 
trong cOng tác lap, phê duy, quân l quy hoach và Xây dmg khu dO thi, khu 
cong nghip, khu dan cu, thuong mai  djch vii bão dam quy djnh v hành lang an 
toàn giao thông, h thng diRmg gom, thoát nuéc, du ni; giài phóng mt bang 
d xir l dim den, tim n tai nan  giao thông, khc phiic hu qua thiên tai. 
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Diu 12. Trách nhim cüa Chü t1ch Uy ban nhãn dan cp xã và tp 
th Iänh do Uy ban nhân dan cp xã 

Chü tjch Uy ban nhân dan cp xâ và tp th lãnh dto Uy ban nhân dan cp 
xâ can cr quy djnh cüa pháp 1ut d chi dao  t chüc thrc hin trên dja bàn cp 
xã các ni dung sau: 

1. Tuyên truyn, giáo dic quy djnh pháp 1ut v bào dam trat  tir an toãn 
giao thông. 

2. Bào v k& cu hi tng giao thông; quân 1, bào v lông di.thng, 1 
dumg, via he, hành lang an toàn giao thông; du ni vào dithng b; quãn 1 1i 
di tir mi qua du&ng st dn thôi dim duçic xóa bô theo 1 trInh; bâo trI các 
tuyn dsmg duçc giao quân l, xir l dim den và dim tim n tai nn giao 
thông; kim soát phucing tin ch qua tâi, qua kM gith han, quàn l bn thüy ni 
dja, bn khách ngang song. 

3. Quân 1, khai thác, sir diing dt trong và ngoài hành lang an toàn dithng 
b theo quy djnh cüa pháp lut; xr 1 kjp thi các trithng hçip 1n, chim, si'r 
ding trái phép dt hành lang an toàn dumg b; quân l cong trInh xay dimg dan 
Cu, khu cong nghip, thisang mai  djch vçi bão darn quy djnh v hành lang an 
toàn giao thông, h tMng duông gorn, thoát nithc, du Mi. 

4. Giài quyt tranh chp, khiu nai,  t cáo lien quan dn cong tác bâo dam 
trt ti,r an toàn giao thông. 

5. Kirn tra, xtr l vi phm các quy djnh v darn bào trt tir an toàn giao 
thông. Giài quyt, xir 1 khi có h s, biên bàn vi phm trt tir an toàn giao 
thông cüa dan vj quãn l tuyn di.rô'ng, thanh tra giao thông, cOng an hoc cci 
quan có thm quyn khác cung cp. 

6. Lânh do, chi do các Truàng thôn, T tnr6ng t dan pM và cac th 
chiirc lien quan có các hInh thüc hott dng tir quân, tuyên truyn, vtn dng nhân 
dan chip hành quy djnh pháp lut v cOng tác bão dam trt tr an toàn giao 
thông, bão v kt cu h Mng giao thông; phát hin và có bin pháp ngän chn, 
xir l kjp thai các tru&ng hçp vi phirn trên da bàn. 

Chirong III 
TO CHT5C THU'C Hh1N 

Diu 13. Xtr 1 trách nhiêm 

1. Hng nãm, Ban An toàn Giao thông tinh t chüc kim tra vic thirc 
hin trách nhim cüa các di tuçng quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 2 Quy djnh nay 
trong cong tác bâo dam trt ttr an toàn giao thông và báo cáo, kin nghj cp Co 
thrn quyn xfr 1 trách nhim di vOi các hành vi vi phtm pháp lut (nu co). 
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2. Can cu vao tInh chit, müc d vi phm, cp có thtm quyn xü 1 trách 
nhim cüa cac d& tuçmg quy djnh ti Khoân 1 Diu 2 Quy djnh nay theo quy 
djnh tai  Nghj djnh s6 157/2007/ND-CP ngày 27 tháng 10 nãm 2007 cüa ChInh 
phü quy djnh ch d trách nhim di vth ngui dirng du ca quan, t chüc, dan 
vj cüa Nhà nithc trong thi hânh nhim vi, cong v; Nghj djnh s 1 12/2020/ND-
CP ngày 18 tháng 9 näm 2020 cüa ChInh phü v xü 1 k 1ut can bO,  cong 
chüc, viên chirc; các van ban quy phm pháp 1ut khác có lien quan và các quy 
djnh hin hành cüa Dãng. 

Diu 14. To chfrc thiuc hin Quy dlnh 

1. Nguii dung du, tp th lânh do cüa các ca quan quãn l nhà nuc và 
các ca quan, t chüc, cá nhân quy djnh ti Diu 2 Quy djnh nay có trách nhim 
thrc hin Quy djnh nay. 

2. Si Giao thông vn tãi hrn9ng dan, trin khai thirc hin Quy djnh nay va 
tng hçp tInh hInh, báo cáo kt qua thirc hin khi có yêu cu. 

Diu 15. Sfra di, hO sung Quy dlnh 

Trong qua trInh thc hin Quy djnh nay, nu có khó khàn, vng mc 
phát sinh, các ccc quan, t chüc và cá nhân phân ánh bang van ban v Sâ Giao 
thông vn tãi d tng hçp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét s1ra di, b 
sung cho phü hçip./. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

		2022-09-27T16:21:29+0700


		2022-09-27T16:21:36+0700


		2022-11-08T15:38:27+0700




