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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 604 /Qð-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 4 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông
trực thuộc Sở Giao thông vận tải
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 12 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị ñịnh số
16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế tự
chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; Nghị ñịnh số 55/2012/Nð-CP ngày 28 tháng
6 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của
Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông ñường bộ; Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của
Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về quản lý, khai thác và bảo trì công trình ñường bộ;
Văn bản số 592/TCðBVN-QLBTðB ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục
ðường bộ Việt Nam về việc ñề nghị thành lập Ban Quản lý bảo trì ñường bộ
thuộc các Sở Giao thông vận tải;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải và Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà
Nam (sau ñây gọi tắt là Ban).
Trụ sở của Ban: ðặt tại Số 80, ðường ðinh Tiên Hoàng, thành phố Phủ
Lý, tỉnh Hà Nam.
ðiều 2. Vị trí, chức năng
1. Vị trí:
a) Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh (sau ñây gọi tắt là Ban)
là ñơn vị sự nghiệp ñặc thù trực thuộc Sở Giao thông vận tải; hoạt ñộng theo nguyên
tắc tự bảo ñảm kinh phí chi thường xuyên; chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, số
lượng người làm việc và công tác của Sở Giao thông vận tải; ñồng thời chịu sự chỉ
ñạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của các ñơn vị có liên quan.
b) Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc
Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác theo quy ñịnh của pháp luật.

