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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /2019/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân loại, ñặt số hiệu ñường tỉnh, tỉnh Hà Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ số
quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ và Nghị
ñịnh số 100/2013/Nð-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một
số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24/02/2010;
Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao
thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/NðCP;
Căn cứ Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao
thông vận tải sửa ñổi một số ñiều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông Vận tải (tại Tờ trình số
337/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 3 năm 2019); Báo cáo thẩm ñịnh của Sở Tư
pháp (tại Văn bản số 05/BCTð-STP ngày 14 tháng 3 năm 2019),
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phân loại, ñặt số hiệu ñường tỉnh trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam gồm
17 tuyến sau: ðT.491, ðT.492, ðT.493, ðT.493B, ðT.494, ðT.494B,
ðT.494C, ðT.495, ðT.495B, ðT.495C, ðT.496, ðT.496B, ðT.498, ðT.498B,
ðT.498C, ðT.499, ðT.499B với tổng chiều dài 245,5Km (Chi tiết như phụ lục
ñính kèm).
ðiều 2.
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến ñường
tỉnh ñược phân loại, ñặt tên tại ðiều 1 theo quy ñịnh;
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tiếp nhận, tổ chức quản lý,
bảo trì các ñoạn tuyến thuộc ðT.491 cũ (02Km từ Km0-ðT.491 cũ ñến hết cầu
vượt Liêm Tuyền), ðT.493 cũ (từ ngã tư giao ñường Lê Công Thanh ñến QL.1)
tại Quyết ñịnh số 40/2016/Qð-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh.

