
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Dr do - Hin1i phüc 

S: /202 1/QD-UBND Ninh BInh, ngày tháng 11 nàm 2021 

QUYET DNH 

Sira di, bô sung mt s diu cüa Quy djnh v thâm djnh an toàn 
giao thông thro'ng b thuc thãm quyn cüa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh Blnh ban hành kern theo Quyt djnh s 02/2020/QD-UBND 

ngày 01 tháng 01 nãm 2020 cüa UBND tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can ctLuçt Td chc chInh quyn d/aphitong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cáL ut Ban hành van ban quyphgmpháp lutngày 22 tháng 6näm 2015; 

Can ci Luç2t tha ddi, bd sung mç5t so' diu cüa Luat  Ban hành van ban 
quyphgm pháp luIt, 

Can thLuct Giao thông du'thig b5 ngày 13 tháng 11 nám 2008; 

Can thNghj cl/nh s 11/2010/ND-CT ngày 24/02/2010 cza ChInhphi 
quy cl/nh ye quán li và báo v kêt câu giao thông dtr&ng b5, 

Can ci'Nghj cl/nh sd 100/2013/ND-CF ngày 03 tháng 9 näm 2013 cia 
ChInhphñ tha dOi, ho sung mt sO diêu cza Ngh/ cl/nh so 11/2010/ND-CF ngày 
24 tháng 02 nám 2010 cta ChInhphi 

Can ct Thông twsd 50/2015/TT-BGTVTngày 23 tháng 9 nám 2015 cüa 
Bó triiOng Bó Giao thông vçn tái hu'óng dcin thy'c hin mç5t sO diêu cia Ngh/ 
cl/nh sO 11/2010/ND-CF ngày 24 tháng 02 näm 2010 cia GhInhphü; 

Can ct'ThOngtu's35/2017/TT-BGTVTngày 09 tháng l0nám 2017cia 
B5 trw&ng Bó Giao thông vgn tOi tha dOi, bô sung m5t sd cliêu cia Thông tu' so 
50/2015/TT-BGTVTngày 23 tháng 9 näm 2015, 

Theo cl ngh/ cla Giám clO'c SO' Giao thông vgn tái tgi TO' trInh sO' 
183/TTr-SGTVT ngày 19 tháng 10 näm 2021 và Báo cáo tha2rn cl/nh cia SO' Tu' 
pháp tgi Van ban so 244/BC-STP ngày 08 tháng 10 nám 2021. 

QUYET DNH: 

.A A. A A .A ., . A A Dieu 1. Stra do,, bo sung mQt so dieu cua Quy dnh ye tharn d1nh an 
toàn giao thông dung b thuc thãm quyn cüa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh BInh ban hãnh kern thco Quyt dlnh  s 02/2020/QD-UBND ngày 01 
tháng 01 nãm 2020 cüa UBND tinh 
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1. Süa di, b sung dim a khoãn 1 Diu 4 nhu sau: 

"a) Bt buc phài thm djnh an toàn giao thông các giai dotn thit k k5' 
thut (di vâi dir an thit k 3 buóc) hoc giai don thit k bàn v thi cong (di 
v&i các du an thit k 2 brnc và các du an chi lap báo cáo kinh t k5 thutt du 
ttr xây dirng ma dir an là dix&ng tr11c chInh do thj; dir an có thit k du n6i vói 
quc l, dir&ng tinh hoc dung triic chInh dO thj) và giai doan  triióc khi dua 
cOng trInh vào khai thác". 

2. Sira dôi, b sung Diu 6 nhu sau: 

"Diu 6. Các can cfr lam co' s& thm d!nh an toàn giao thông; trInh 
tiy thâm tra, thâm djnh an toàn giao thông; ni dung thm tra, thm d1nh 
an toàn giao thông; báo cáo thm tra an toàn giao thông; danh m1ic các 
ni dung xem xét trong qua trInh thm tra, thâm dnh an toàn giao thông 
thrrng b 

1. Các can cü lam ca si thm djnh an toàn giao thông; ni dung thm tra, 
thm djnh an toàn giao thông; báo cáo thm tra an toàn giao thông; danh mic 
các ni dung xem xét trong qua trInh thrn tra, th.rn djnh an toàn giao thông 

ththng b thirc hin theo quy djnh tai  Diu 55, Diu 58, Diu 59, Diu 60, Diu 

61, Diu 62, Diu 63 Thông tu s 50/2015/TT-BGTVVT ngày 23/9/2015 cüa 
BO tru&ng B Giao thông 4n tãi huing dn thirc hin mt s diu cüa Nghj 
dinh s 1 1/2010/ND-CP ngày 24/02/20 10 cüa ChInh phü quy djnh ye quãn l 
và bào v kt cu ha tang giao thông di.thng b. 

2. TrInh tir th.m tra, thm djnh an toàn giao thông trong qua trInh khai 
thác thirc hin theo quy djnh tai  Diu 57 Thông tu s 50/20151YF-BGTVVT. 

3. TrInh ti,r thm tra, thm djnh an toàn giao thông di vâi các dir an xây 
dçmg mdi, nâng cp, cài tao  thirc hin theo quy djnh tai  Diu 56 Thông tu 

50/2015/TT-BGTVT. Vic thm djnh, phê duyt báo cáo thm tra an toàn giao 
thông duçc thirc hin dng thi vâi thtm dnh, phê duyt dir an, thit k, Báo 
cáo kinh t k5 thu.t du tu xây dirng trong mt s tru&ng hçp, ci th nhix sau: 

a) DM vói dir an do Si Giao thông 4n tâi là co quan thrn djnh thit k 

hoc thm dnh Báo cáo kinh t k5' thut du tu xây dçmg: 

Chü du tu t chüc 1p h so thit k hoàc Báo cáo kinh t k5 thuât du 

tu xây dçmg, l.p  Báo cáo thm tra an toàn giao thông, trInh Si Giao thông 4n 
tái thm djnh Báo cáo thtm tra an toàn giao thông dng th?yi vói th.m dinh thit 
k hoc thm djnh Báo cáo kinh t k5 thu.t du tu xây drng. 

b) D& von dir an do UBND tinh phê duyt Báo cáo kinh t k thut du 

tu xây d%rng: 
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Cci quan chü trI thâm djnh Báo cáo kinh tê k5 thut du tu xây drng trInh 
UBND tinh phê duyt Báo cáo thm tra an toàn giao thông (khi có kt qua thm 
djnh Báo cáo thm tra an toàn giao thông cüa Sâ Giao thông 4n tái) dng thii 
vói phé duyt Báo cáo kinh t k5' thut du tu xây dirng. 

c) Di vói dçr an do UBND tinh quyt djnh du tu và quyt djnh tin hành 
thâm djnh an toàn giao thông theo dim b khoán 1 Diêu 4 Quy djnh nay dôi vth 
qua trInh 1p dir an, thiêt kê: 

Trithng hçp Si Giao thông van  tâi là Co quan thm djnh dir an: Chü du 
tir t chüc 1p Dir an dâu tu xây dirng cong trInh, Báo cáo thm tra an toàn giao 
thOng, trInh S& Giao thông van  tài th.m djnh Báo cáo thm tra an toàn giao 
thông dng thi vâi thm djnh d1r an. S& Giao thông van  tâi trInh UBND tinh 
phé duyt Báo cáo thâm tra an toàn giao thông dng thii vói phê duyt dir an. 

Tnring hçip S Giao thông van  tài không là co quan thm djnh dr an: Chü 
du tix t chüc ltp dir an du tu xây dmg, Báo cáo thâm tra an toàn giao thông, 
trInh Sâ Giao thông van  tái thm djnh Báo cáo thrn tra an toàn giao thông theo 
quy djnh. Co quan chü trI thm djnh dir an du tu xây dirng trInh UBND tinh 
phê duyt Báo cáo thâm tra an toàn giao thông dông thi vâi phê duyt dir an. 

Trung hçp S Giao thông van  tài là co quan thm djnh thit k& Chü 
du tu t chüc 1p Thi& k xây dirng, Báo cáo thm tra an toàn giao thông, trInh 
S& Giao thông van  tái th.m djnh Báo cáo thm tra an toàn giao thông dông thai 
vói thm djnh thiêt k. Chü dâu tu trInh UBND tinh phé duyt Báo cáo thâm 
tra an toàn giao thông theo quy djnh." 

Diêu 2. Diêu khoãn thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày 01 tháng 12 näm 2021. 

2. Chánh VAn phông UBND tinh; Thu trir&ng các S&, ban, ngành, Chü 
tjch UBND các huyn, thành phô; các t chüc và cá nhân khác có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./. 

Noi n/ian: 
-Nhi.rDiOu2; 
- Bô Giao thông Vn tãi; 
- Thithng trrc Tinh ny; 

- ThirOng trrc HUND tinh; 
- CM tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL - B Tu pháp; 
- Báo Ninh BInh; 
- Cong Mo tinh Ninh BInh; 
- Website tinh; 
- Luu: VT, VP4, các VP. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Cao So'n 
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