
UBND TỈNH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /STC-QLG&CS 

V/v tham gia dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh Hòa Bình về việc phân cấp 

thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Xử 

lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trong trường hợp bị mất, 

bị hủy hoại tại các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của 

 tỉnh Hòa Bình. 

          Hòa Bình, ngày         tháng 10 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

  

                              

Kính gửi:  - Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bùi Đức Hinh tại Công văn số 6906/VPUBND-TCTM ngày 06/10/2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Hòa 

Bình về việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường 

hợp bị mất, bị hủy hoại tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Hòa Bình;          

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Hòa Bình. 

Để đảm bảo đúng theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định. Sở Tài chính kính đề nghị các Sở, ban, 

ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia 

đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định nêu trên. 

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

chính, Cổng thông tin điện tử của tỉnh). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-33-2019-nd-cp-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-412265.aspx
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Văn bản tham gia đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 

18/11/2020 đồng thời gửi vào hòm thư điện tử địa chỉ Email: 

phuongoanhtc@gmail.com (SĐT: Đ/c Oanh 0986925935) để tổng hợp. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                              KT.GIÁM ĐỐC   

- Như trên;                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLG &CS; THTK (Đăng tin); 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Lưu: VT, (V.O).                                                                                                                                   
                                        

 

                                                                                      Trần Thị Kim Xuân 
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      ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÒA BÌNH                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

Số:       /2020/QĐ-UBND                Hoà Bình, ngày          tháng      năm 2020 

 

 

                                                    

                                                    QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu  

hạ tầng giao thông đường bộ; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông  

đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tại các cơ quan, 

 tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình  

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số:    /TTr-STC ngày 

tháng    năm    2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 - Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị do 

Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình. 

 - Quyết định này không áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ do tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý (tài sản không do Nhà nước đầu tư, 

quản lý).  

2. Đối tượng áp dụng 

 a) Cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-33-2019-nd-cp-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-412265.aspx
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 b) Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

(sau đây gọi là cơ quan được giao quản lý tài sản). 

 c) Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

 d) Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Điều 2. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ tại các Sở, ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp 

tỉnh quản lý. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thanh lý tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi huyện, thành phố quản lý và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi 

chung là cấp xã) quản lý. 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại quy định tại khoản 2 Điều 23 

Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn 

hoặc các nguyên nhân khác tại các Sở, ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

cấp tỉnh quản lý. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên 

tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi huyện, thành phố quản lý và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi 

chung là cấp xã) quản lý. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2020. 

Các nội dung khác liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của Chính phủ và 

hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao 

thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ 
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quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                            
- Như Điều 5;                                                                                  CHỦ TỊCH 
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;                                                          Bùi Văn Khánh 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                             

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh; 

- Báo Hòa Bình; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình; 

- Lưu: VT, TCTM.  
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