Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 33

Ngày 03 tháng 5 năm 2020

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Trang
23-4-2020

Quyết ñịnh số 23/2020/Qð-UBND về việc tổ chức lại các phòng
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Quyết ñịnh số 24/2020/Qð-UBND về việc Ban hành Quy chế
sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh
liên kết tại các ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường bảo ñảm trật tự an toàn
giao thông dịp Lễ 30/4, 1/5 và Quý II năm 2020.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 23/2020/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, chi cục
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, giải thể, tổ chức lại cơ quan hành chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8
năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và
Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn, chi cục thuộc Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:
1. Hợp nhất “Phòng Tài nguyên nước” và “Phòng Khoáng sản” thành “Phòng
Quản lý tài nguyên”;
2. Hợp nhất “Chi cục Biển, ðảo và ðầm phá” và “Phòng Khí tượng Thủy văn và
Biến ñổi khí hậu” thành “Phòng Biển, ðảo, ðầm phá và Biến ñổi khí hậu”;
3. Hợp nhất “Chi cục Quản lý ñất ñai” và “Phòng ðo ñạc, Bản ñồ và Viễn thám”
thành “Chi cục Quản lý ñất ñai”;
4. Giải thể Phòng Kế hoạch - Tài chính.
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ðiều 2. Sau khi tổ chức lại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế có
cơ cấu tổ chức các phòng, chi cục, như sau:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Quản lý tài nguyên;
d) Phòng Biển, ðảo, ðầm phá và Biến ñổi khí hậu;
ñ) Chi cục Quản lý ñất ñai;
e) Chi cục Bảo vệ môi trường.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 và
bãi bỏ ñiểm b, khoản 3, ðiều 1 Quyết ñịnh số 48/Qð-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 24/2020/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Về việc Ban hành Quy chế sử dụng tài sản công vào mục ñích
kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết tại các ñơn vị
sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật ðấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính
về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài
sản công;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 693/TTr-STC ngày 18
tháng 3 năm 2020 và Báo cáo số 462/BC-STP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế sử dụng tài sản công vào
mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết tại các ñơn vị sự nghiệp công lập
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng
các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
và Thủ trưởng các ñơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan
khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết
tại các ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Kèm theo Quyết ñịnh số 24/2020/Qð-UBND ngày 24/4/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh:
Quy chế này quy ñịnh việc sử dụng tài sản công vào mục ñích cho thuê, liên doanh
liên kết tại các ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối tượng áp dụng:
a) Các ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có sử dụng
tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết.
b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc sử dụng tài sản công vào mục ñích
kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết với các ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quy ñịnh chung
ðơn vị sự nghiệp công lập ñược sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh,
cho thuê, liên doanh, liên kết trong các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 56,
Khoản 1 ðiều 57 và Khoản 1 ðiều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công phải
thực hiện theo ñúng các quy ñịnh cụ thể như sau:
1. Quản lý, sử dụng tài sản gắn liền với ñất và giá trị quyền sử dụng ñất tại ñơn vị
sự nghiệp công lập vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo
quy ñịnh tại ðiều 42 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
2. Yêu cầu khi sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh,
liên kết theo quy ñịnh tại ðiều 43 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài
sản công.
3. Quy trình, thủ tục lập và phê duyệt ðề án sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp
công lập vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy ñịnh tại
ðiều 44 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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Hồ sơ báo cáo thẩm ñịnh ñề án sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập
vào mục ñích kinh doanh, cho thuê: gồm 03 bộ (01 bộ gửi cơ quan quản lý cấp trên,
01 bộ gửi cơ quan thẩm ñịnh; 01 bộ lưu trữ); Hồ sơ lấy ý kiến thẩm ñịnh ñề án sử dụng
tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào mục ñích liên doanh, liên kết: gồm 05 bộ
(01 bộ gửi cơ quan quản lý cấp trên, 03 bộ gửi cơ quan thẩm ñịnh, 01 bộ lưu trữ)
bao gồm:
a) Văn bản của ñơn vị sự nghiệp công lập về việc thẩm ñịnh ðề án sử dụng
tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh,
liên kết;
b) Văn bản của ñơn vị cấp trên (nếu có) về việc ñề xuất thẩm ñịnh ñề án sử dụng
tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh,
liên kết;
c) ðề án về việc sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào mục
ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thể hiện ñầy ñủ các nội dung, tiêu chí
theo Mẫu số 02/TSC-ðA ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công;
d) Kết quả thẩm ñịnh của ñơn vị tư vấn ñộc lập về giá trị tài sản công, giá cho
thuê tài sản công sử dụng vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;
ñ) Quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập, quy ñịnh chức năng
nhiệm vụ ñơn vị sự nghiệp công lập;
e) Quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền về việc giao, ñầu tư xây dựng, mua sắm
tài sản công;
g) Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của ñơn vị sự nghiệp công lập;
h) Văn bản của các ñơn vị liên quan về quy hoạch, trật tự xây dựng (nếu có).
4. Thực hiện việc quảng cáo tại ñịa ñiểm kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
theo quy ñịnh của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan, ñảm bảo
phù hợp với trật tự mỹ quan ñô thị và môi trường hoạt ñộng sự nghiệp công.
5. Tuân thủ các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh,
cho thuê, liên doanh, liên kết. ðảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường.
6. Cơ quan thẩm ñịnh ñề án có quyền từ chối thẩm ñịnh ñề án sử dụng vào
mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nếu ñơn vị sự nghiệp công lập
hoặc ñơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có) không thực hiện ñúng các quy ñịnh về quản lý,
sử dụng tài sản công.
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ðiều 3. Quy ñịnh sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào
mục ñích kinh doanh
Việc sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào mục ñích kinh
doanh theo quy ñịnh tại ðiều 45 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài
sản công.
ðiều 4. Quy ñịnh sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào
mục ñích cho thuê
Việc sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào mục ñích cho thuê
theo quy ñịnh tại ðiều 46 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
ðiều 5. Quy ñịnh sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào
mục ñích Liên doanh liên kết
Việc sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập vào mục ñích liên doanh,
liên kết theo quy ñịnh tại ðiều 47 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công.
ðiều 6. Quy ñịnh cụ thể ñối với các lĩnh vực hoạt ñộng sự nghiệp công
Tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập ñược sử dụng vào mục ñích kinh doanh,
cho thuê, liên doanh, liên kết phải thuộc một trong các trường hợp quy ñịnh tại khoản 2
ðiều 55, khoản 1 ðiều 56, khoản 1 ðiều 57, khoản 1 ðiều 58 của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công và ðiều 43 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Tài sản ñược xác ñịnh ñáp ứng yêu cầu ñúng mục ñích ñược giao, ñầu tư xây dựng,
mua sắm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị là những tài sản phục vụ cho
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị và tài sản phục vụ hoạt ñộng phụ trợ,
hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị cụ thể như sau:
1. ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế:
Theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12
năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
2. ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, dạy nghề:
Theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19
tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh
số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một
số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
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Ngoài ra, ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo không ñược
phép sử dụng cơ sở vật chất trường học cho thuê ñể mở dịch vụ ăn uống, giải khát
ngoài giờ hành chính ñể phục vụ cho ñối tượng bên ngoài.
3. ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:
Theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12
năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
4. ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và
báo chí:
Theo quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12
năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
5. ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ:
Theo quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng
12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
6. ðối với ñơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác:
Theo quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng
12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số
151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
ðiều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Sử dụng tài sản công tại ñơn vị sự nghiệp công lập ñể cho thuê các dịch vụ có
thức uống có cồn (bia, rượu); Thuốc lá; Các loại hàng hóa hoặc hình thức kinh doanh
dịch vụ trái pháp luật.
2. Tháo dỡ hàng rào khuôn viên cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp ñể ñấu nối khu vực
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết với các trục ñường giao thông; Trong trường
hợp ñặc biệt phải có văn bản giải trình, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và
ñược sự ñồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh mới ñược thực hiện.
3. Thực hiện sai quy ñịnh, mục tiêu ñề án ñược phê duyệt; Sử dụng tài sản công
ñể thế chấp; Chuyển nhượng hoặc liên kết quyền khai thác sau khi có kết quả ñấu giá
hoặc kết quả chỉ ñịnh quyền khai thác tài sản công và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
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ðiều 8. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các ñơn vị sự nghiệp công lập:
a) ðơn vị sự nghiệp công lập chỉ ñược sử dụng tài sản công vào mục ñích
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nếu ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu sau ñây:
- ðề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
ñược phê duyệt theo quy ñịnh tại ðiều 20, ðiều 21 Quyết ñịnh số 42/2018/Qð-UBND
ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành
Quy ñịnh về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi
quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Không làm ảnh hưởng ñến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao;
- Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản
Nhà nước giao;
- Sử dụng tài sản ñúng mục ñích ñược giao, ñược ñầu tư xây dựng, mua sắm;
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị;
- Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản;
- Tính ñủ khấu hao tài sản cố ñịnh, thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí
và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật;
- Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa ñối với tài sản công chỉ
ñược sử dụng vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; ñơn vị sự nghiệp
công lập sử dụng nguồn thu ñược từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết ñể
mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy ñịnh;
- Thực hiện sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh,
liên kết theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật có liên quan.
b) Trách nhiệm của các ñơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục
ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:
- Lập ñề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh,
liên kết, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét quyết ñịnh;
- Tổ chức thực hiện ñề án ñã ñược phê duyệt;
- Cập nhật thông tin về việc sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho
thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;
- Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công tại cơ quan,
tổ chức, ñơn vị theo quy ñịnh tại ðiều 123 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP.
- Báo cáo ñầy ñủ kết quả tổ chức thực hiện ñề án cho cơ quan quản lý cấp trên
(nếu có) và Sở Tài chính ñể theo dõi.
- Thực hiện ñầy ñủ các yêu cầu quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều này.
c) Trách nhiệm của các cơ quan cấp trên trực tiếp của ñơn vị sự nghiệp công lập:
- Có ý kiến ñồng ý hoặc không ñồng ý về việc sử dụng tài sản công vào mục ñích
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc;
Tham gia ý kiến về sự cần thiết; sự phù hợp của ñề án với chức năng, nhiệm vụ của
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ñơn vị, quy ñịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan;
các nội dung trong ñề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.
- Có văn bản ñề nghị gửi cơ quan thẩm ñịnh; Trên cơ sở báo cáo thẩm ñịnh của cơ
quan thẩm ñịnh, chỉ ñạo ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoàn thiện ðề án trước khi
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 42/2018/Qð-UBND
ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành
Quy ñịnh về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi
quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Chỉ ñạo, theo dõi kết quả công tác tổ chức thực hiện ðề án ñã ñược phê duyệt
và xử lý nguồn thu theo quy ñịnh.
d) Trách nhiệm của các ñơn vị liên quan:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Ngoài việc tham gia ý kiến ñối với ñề án do ñơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia ý kiến về quy hoạch ñô thị, trật tự
xây dựng theo phân cấp quản lý khi có ñề nghị của ñơn vị sự nghiệp công lập hoạt ñộng
trên ñịa bàn hoặc cơ quan thẩm ñịnh ñề án.
- Sở Xây dựng:
Tham gia ý kiến về quy hoạch, trật tự xây dựng và hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo
phân cấp quản lý do ñơn vị sự nghiệp công lập lập ñối với việc ñầu tư xây dựng,
sửa chữa cải tạo (nếu có) khi có ñề nghị của ñơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan
thẩm ñịnh ñề án.
- Sở Giao thông vận tải:
Tham gia ý kiến về quy hoạch giao thông, mức ñộ ảnh hưởng, tác ñộng của ðề án
sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết ñối với
lưu lượng tham gia giao thông trong khu vực khi có ñề nghị của ñơn vị sự nghiệp
công lập hoặc cơ quan thẩm ñịnh ñề án.
- Sở Kế hoạch và ðầu tư:
Tham gia ý kiến ñối với ðề án sử dụng tài sản công vào mục ñích liên doanh,
liên kết; ñặc biệt là ñối với trường hợp có sự tham gia của ñối tác có yếu tố ngoài nước
khi có ñề nghị của ñơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan thẩm ñịnh ñề án.
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
Tham gia ý kiến ñối với ðề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh,
cho thuê, liên doanh, liên kết có sử dụng ñất khi có ñề nghị của ñơn vị sự nghiệp công lập
hoặc cơ quan thẩm ñịnh ñề án.
- Sở Tài chính:
+ Xem xét, tham gia ý kiến về: Sự cần thiết; sự phù hợp của ñề án với chức năng,
nhiệm vụ của ñơn vị, quy ñịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và
pháp luật có liên quan; các nội dung trong ñề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh ñể lấy ý kiến Thường trực Hội ñồng Nhân dân tỉnh ñối với ñề án
sử dụng tài sản công vào mục ñích Liên doanh liên kết.
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+ Thẩm ñịnh ñối với ðề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho
thuê thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về: Sự cần thiết;
sự phù hợp của ñề án với chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị, quy ñịnh của pháp luật về
quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong ñề án cần
phải chỉnh lý, hoàn thiện ñối với ñề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh,
cho thuê.
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế:
Trên cơ sở quyết ñịnh phê duyệt ðề án sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh,
cho thuê, liên doanh, liên kết của cơ quan có thẩm quyền, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn
ñơn vị sự nghiệp công lập kê khai, nộp, thanh quyết toán Tiền thuê ñất và các loại
Thuế phát sinh từ hoạt ñộng sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê,
liên doanh, liên kết.
ðiều 9. Xử lý chuyển tiếp
1. Về xử lý chuyển tiếp: Theo quy ñịnh tại ðiều 136 Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP.
2. Các ñơn vị sự nghiệp công lập, các Sở Ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp
huyện trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có tài sản công sử dụng cho thuê, cho mượn,
hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết không ñúng quy chế này và các quy ñịnh
pháp luật có liên quan có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thu ñược vào ngân sách
nhà nước; xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo quy ñịnh. Trường hợp
vượt thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ñể xem xét quyết ñịnh.
ðiều 10. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban
ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và Thủ
trưởng các ñơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu
trách nhiệm thi hành quy chế này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên ðịnh
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 12/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2020

CHỈ THỊ
Về tăng cường bảo ñảm trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 30/4, 1/5
và Quý II năm 2020
Trong 4 tháng ñầu năm 2020 tình hình tai nạn giao thông trên ñịa bàn tỉnh ñã ñược
kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể: Toàn tỉnh xảy ra
73 vụ, làm chết 34 người, bị thương 58 người, thiệt hại ước tính khoảng 620,4 triệu ñồng;
So với cùng kỳ năm 2019 giảm 32 vụ (-30,5% ), giảm 36 người chết (-51,5%), giảm 21
người bị thương (-27%). Thống kê cho thấy huyện Quảng ðiền có số người chết tăng
02 người (+200%); thị xã Hương Thủy số người bị thương tăng 02 người (+ 11,8%),
huyện A Lưới tăng 03 người (+100%); tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra 01 vụ làm chết
02 người, bị thương 01 người do ñi không ñúng phần ñường, không ñội mũ bảo hiểm tại
huyện Quảng ðiền; phương tiện gây tai nạn chủ yếu là mô tô, xe gắn máy 42 vụ (48%), chết
18 người (55%), bị thương 37 người (64%); tuyến ñường xảy ra tai nạn nhiều nhất là QL1
30 vụ (42%), chết 13 người (39%), bị thương 24 người (41%); ñường nội thị 17 vụ (24%),
chết 10 người (30%), bị thương 12 người (21%); TNGT ñường sắt xảy ra 01 vụ, chết 01 người;
so với cùng kỳ năm 2019 giảm 06 vụ (-86%), giảm 02 người chết (-200%).
Nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu do người tham gia giao thông không chấp hành các
quy ñịnh pháp luật về an toàn giao thông, các vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, trật tự
ñô thị còn diễn ra phổ biến trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và khu vực nội thành, nội thị;
ñối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên, người lao ñộng phổ thông (chiếm 76%
số người chết); các vi phạm chủ yếu là do sử dụng rượu bia vượt quá quy ñịnh, ñi
không ñúng phần ñường, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc ñộ.
Thực hiện chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ tai Công văn số 437/TTg-CN ngày
15/4/2020 về việc triển khai nhiệm vụ bảo ñảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020 và
Công ñiện số 480/Cð-TTg ngày 23/4/2020 về việc phục vụ nhu cầu ñi lại của nhân dân
và bảo ñảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5/2020.
ðể tăng cường bảo ñảm trật tự an toàn giao thông ñường bộ, ñường sắt, ñường thủy
nội ñịa, kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp lễ 30/4, 1/5/2020 và quý II năm 2020; Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu lãnh ñạo các Sở, ban ngành, ñoàn thể, thành viên Ban an toàn giao thông
tỉnh và chính quyền ñịa phương các cấp tăng cường chỉ ñạo, ñề ra các giải pháp trọng tâm
phù hợp với tình hình của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, tổ chức thực hiện nghiêm túc
các nhiệm vụ, kế hoạch ñảm bảo trật tự an toàn giao thông với các nội dung sau:
1. Công an tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch, mở ñợt cao ñiểm ra quân tuần tra kiểm soát, bảo ñảm trật tự
an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp lễ 30/4, 1/5/2020 và quý II năm 2020;
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thông qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm kết hợp công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến
pháp luật ñối với người tham gia giao thông; tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả việc kết hợp
phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn
giao thông ñối với phương tiện xe chở khách, xe du lịch trên tuyến Bắc Nam, thực hiện các
biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông.
- Chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng cảnh sát khác và công an các
ñịa phương huy ñộng lực lượng, ñẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ,
tỉnh lộ, ñường nội thành nội thị; ñẩy mạnh công tác tuần lưu tập trung kiểm tra, phát hiện,
xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao
thông như vi phạm chở quá số người, tăng giá vé trái quy ñịnh, vi phạm về nồng ñộ cồn,
ma tuý, chạy quá tốc ñộ quy ñịnh, ñi không ñúng phần ñường, làn ñường, dừng, ñỗ không
ñúng nơi quy ñịnh, không ñội mũ bảo hiểm khi ñi mô tô, xe gắn máy. Có phương án ngăn
chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập ñua xe trái phép; ñẩy mạnh kiểm tra an toàn giao
thông tại bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ,
thô sơ chở người hoạt ñộng trên ñường thuỷ; tăng cường bảo ñảm an ninh, trật tự tại các
ñầu mối giao thông trọng ñiểm (cảng hàng không, nhà ga, bến xe...).
- Tổ chức phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người tham gia
giao thông tại các ñường ngang, lối ñi công cộng qua ñường sắt; ñặc biệt tại các ñường
ngang, lối ñi không bố trí trực cảnh giới hoặc không có cần chắn tự ñộng.
2. Sở Giao thông vận tải:
- Sở Giao thông vận tải chỉ ñạo, hướng dẫn các ñơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp
vận tải trên ñịa bàn tỉnh tăng cường quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách,
quản lý phương tiện, người ñiều khiển phương tiện và các ñiều kiện an toàn trước khi
tham gia giao thông theo Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ
quy ñịnh về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tăng cường kiểm tra,
giám sát và phát hiện vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình; cung cấp dữ liệu
và thông tin cho lực lượng cảnh sát giao thông xử lý ngay các xe vi phạm tốc ñộ có nguy cơ
gây tai nạn giao thông; tăng cường quản lý phương tiện thủy nội ñịa và hoạt ñộng kinh doanh
vận tải ñường thủy trên ñịa bàn.
- Chỉ ñạo lực lượng Thanh tra giao thông ñẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra
kiểm soát và phối hợp liên ngành tăng cường xử lý vi phạm các quy ñịnh về kinh doanh và
ñiều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; kiểm soát tải trọng xe; tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phủ về tăng cường
các giải pháp cấp bách bảo ñảm trật tự an toàn giao thông ñường thủy nội ñịa trong tình
hình mới tại các ñịa phương.
- Tăng cường kiểm tra, chỉ ñạo các ñơn vị quản lý ñường bộ, ñơn vị thi công khắc phục
ngay các yếu tố gây mất an toàn giao thông tại các ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn về tai nạn
giao thông. Phối hợp các ñơn vị ngành ðường sắt tăng cường kiểm tra, giám sát việc
tuân thủ quy ñịnh về ñảm bảo trật tự, an toàn giao thông ñường sắt tại các ñịa phương có
ñường sắt ñi qua, ñề phòng xảy ra tai nạn do lỗi chủ quan, bảo ñảm tuyệt ñối an toàn tại các
ñường ngang không có gác, lối ñi tự mở.
- Tiếp tục phối hợp Cục Quản lý ðường bộ II, Chi cục QLðB II.06 và các ñơn vị
quản lý khai thác trên các tuyến Quốc lộ qua ñịa bàn tăng cường các giải pháp bảo ñảm
an toàn giao thông, khẩn trương khắc phục các yếu tố gây mất an toàn giao thông tại các
ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, công trình giao thông ñang khai thác ñang
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thực hiện duy tu, sửa chữa và các kiến nghị theo các biên bản kiểm tra an toàn giao thông
ñược Cục Quản lý ñường bộ II chấp thuận; trước mắt ưu tiên thực hiện các giải pháp
lắp bổ sung biển báo, sơn kẻ vạch ñường, làm gồ giảm tốc, ñóng ñinh phản quang… tại
các ñoạn ñường dốc khuất tầm nhìn, qua khu vực dân cư và xử lý mặt ñường ñảm bảo
giao thông êm thuận, an toàn.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông,
các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh
COVID-19 gắn với chủ ñề Năm an toàn giao thông 2020 “ðã uống rượu, bia - không lái xe”
ñể nâng cao ý thức của người dân bằng nhiều hình thức trên hệ thống thông tin xã, phường;
tập trung tuyên truyền cho ñối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, người lao ñộng và các
doanh nghiệp vận tải trên ñịa bàn; không lái xe khi ñã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy;
không lái xe vượt quá tốc ñộ; không sử dụng ñiện thoại khi lái xe; ñội mũ bảo hiểm
ñạt chuẩn khi ñi mô tô, xe máy, xe ñạp ñiện; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe
gắn máy, tai nạn ñắm ñò, tai nạn ñường ngang ñường sắt.
- Chỉ ñạo các lực lượng chức năng ở ñịa phương tăng cường phối hợp tuần tra,
kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông;
ñẩy mạnh tuần lưu, kiểm soát, xử lý các ñối tượng thanh thiếu niên, người lao ñộng,
người tham gia giao thông biểu hiện ý thức kém trong việc chấp hành các quy ñịnh
pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tập trung vào các thời gian cao ñiểm tại các tuyến
ñường thường xảy ra tai nạn, khu vực trọng ñiểm.
- Huy ñộng tối ña các lực lượng cảnh sát, lực lượng chuyên trách của ñịa phương,
lực lượng tình nguyện, xung kích của các ñoàn thể cùng tham gia vào cuộc, tăng cường
trang thiết bị, công cụ hỗ trợ ñể triển khai nhiệm vụ bảo ñảm trật tự an toàn giao thông ở
ñịa phương; gắn trách nhiệm cho người ñứng ñầu chính quyền ñịa phương, công an cấp xã,
phường trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra, duy trì tuần tra, kiểm soát bảo ñảm trật tự
an toàn giao thông, bảo ñảm trật tự ñô thị tại các ñiểm giao thông phức tạp, khu vực họp chợ,
nhà Ga, bến xe, khu vực ñường ngang ñường sắt không có rào chắn dễ gây tai nạn, các
bến ñò ngang.
4. Sở Giáo dục - ðào tạo, ðại Học Huế:
- ðẩy mạnh các hoạt ñộng tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông,
các quy ñịnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong năm học
2019 - 2020 và các hoạt ñộng hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2020, nhất là các quy
ñịnh của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị ñịnh số 100/2019/Nð-CP của
Chính phủ quy ñịnh xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông ñường bộ, ñường sắt.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông,
ngăn ngừa tai nạn giao thông trong hệ thống các trường học gắn với các biện pháp phòng
chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh ñến trường tiếp tục học tập sau thời gian thực
hiện giản cách xã hội; ðẩy mạnh tổ chức thực hiện các hình thức học tập trên hệ thống
công nghệ Internet, trực tuyến phù hợp với mỗi cấp học nhằm tiếp tục giãn cách xã hội,
hạn chế giao tham gia giao thông ñến trường; sắp sếp bố trí khu vực ñưa, ñón học sinh
trật tự, không lấn chiếm lòng ñường gây ách tắc giao thông; ngăn chặn học sinh chưa ñủ
tuổi, chưa có GPLX ñiều khiển xe máy ñến trường, không ñội mũ bảo hiểm.
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5. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Tăng cường chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn, các ñơn vị truyền thông nâng cao
hiệu quả các giải pháp thông tin tuyên truyền về bảo ñảm trật tự an toàn giao thông trên
hệ thống phát thanh, truyền hình, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu ñộng, loa
phóng thanh; phát huy lợi thế của các trang mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền
về trật tự ATGT.
- Chỉ ñạo Trung tâm Giám sát ñiều hành ñô thị thông minh tăng cường phối hợp
các cơ quan, ñơn vị chức năng thực hiện Quy chế phối hợp trao ñổi, xử lý thông tin thu
ñược từ thiết bị cảm biến của Trung tâm ñể tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý ngay
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; giám sát ñô thị thông qua camera giám sát
việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề ñường, ñậu ñỗ xe trái quy ñịnh, vi phạm vượt ñèn ñỏ, vi phạm
tốc ñộ, vi phạm ñi ngược chiều… ñể cung cấp cho các lực lượng chức năng xử lý vi phạm
và tham mưu kịp thời các giải pháp bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý trật tự, an toàn giao thông.
6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh ñoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội
Cựu Chiến binh tỉnh và các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh:
- Tăng cường và ñẩy mạnh các hoạt ñộng, phối hợp tuyên truyền, phổ biến
pháp luật và tổ chức vận ñộng ñoàn viên, hội viên, công nhân viên chức và người lao ñộng
gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo ñảm trật tự an toàn giao thông; gắn cuộc vận ñộng
“Toàn dân ñoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư” với xây dựng văn hóa
giao thông trong cộng ñồng; ñưa công tác bảo ñảm trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí
thi ñua khen thưởng, ñánh giá hiệu quả, trách nhiệm ñối với tổ chức, cá nhân; ñồng thời thực
hiện việc chức năng giám sát theo quy ñịnh.
7. Ban An toàn giao thông tỉnh:
- Chủ trì , kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương thực hiện các giải pháp
trong công tác bảo ñảm trật tự an toàn giao thông thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý;
Phối hợp các cơ quan, ñơn vị Quản lý ñường bộ, ngành ñường sắt, Công an tỉnh, sở
Giao thông vận tải và chính quyền ñịa phương các cấp rà soát, kiểm tra, ñề xuất ñến các
cấp có thẩm quyền khắc phục, xử lý ngay các yếu tố gây mất an toàn giao thông tại các
ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ. Tổ chức phối hợp
liên ngành tăng cường thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn
giao thông trong các hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách ñường bộ, ñường thủy nội ñịa;
tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ñoàn viên, hội viên, công nhân
viên chức, người lao ñộng ở các ñịa phương, tổ chức ñoàn thể, xã hội.
Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban ngành, các ñịa phương, ñơn vị liên quan
chỉ ñạo, tổ chức thực hiện ñồng bộ các giải pháp bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông,
kiềm chế tai nạn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5/2020 và quý II năm 2020./.
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