UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 634 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020
quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công
lập; số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải
thể đơn vị sự nghiệp công lập; số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế
tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; số 06/2021/NĐ-CP ngày
26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng
và bảo trì công trình xây dựng; số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 quy định về
quản lý hoạt động đường thủy nội địa; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: Số 37/2018/TT-BGTVT
ngày 07/6/2018 quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình
đường bộ; số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 sửa đổi bổ sung một số điều
của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018; số 04/2019/TT-BGTVT
ngày 23/01/2019 quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ; số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 quy định tiêu chí
giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ
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tầng giao thông đường bộ; số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 quy định về
phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; số
43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
03/2019/TT-BGTVT;
Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về
việc tổ chức lại Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ thành Ban Quản lý dự án
và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu thuộc Sở Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 784/TTrSGTVT ngày 25/5/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao
thông tỉnh Lai Châu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ,
Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao
thông tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
(B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Th2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng A Tính
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án
và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/
/2022
của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Vị trí
Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Lai Châu (gọi
tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, trực
thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực
tiếp và toàn diện của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu.
2. Chức năng
Ban Quản lý có chức năng giúp Sở Giao thông vận tải quản lý, bảo trì kết
cấu hạ tầng giao thông; quản lý dự án, công trình bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông
được giao quản lý. Quản lý điều hành các dự án thuộc các nguồn vốn khác do Sở
Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư. Thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp
công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông khi có đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Thực hiện các nội dung về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo
quy định của pháp luật.
2. Thực hiện công tác tuần kiểm theo quy định. Phối hợp thực hiện công tác
phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác quản lý
hành lang an toàn đường bộ, phương án phân luồng giao thông theo chỉ đạo của cấp
có thẩm quyền.
3. Tổ chức thực hiện quản lý dự án các công trình sửa chữa định kỳ, đột xuất,
khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông đường bộ, đường thủy nội địa do
Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.
4. Tổ chức quản lý, điều hành các dự án thuộc các nguồn vốn khác do Sở
Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.
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5. Tổ chức quản lý, bảo quản vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng,
chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên đường bộ.
6. Thực hiện tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình
giao thông khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
7. Quản lý tài chính, tài sản, nhân sự của Ban Quản lý theo quy định của
pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm Lãnh đạo Ban và viên chức, lao
động hợp đồng của Ban theo quy định của pháp luật, không tổ chức các đơn vị
thuộc Ban.
1. Lãnh đạo Ban
Ban Quản lý có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
- Giám đốc Ban Quản lý là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc
Sở Giao thông vận tải và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.
- Phó Giám đốc Ban Quản lý là người giúp Giám đốc Ban phụ trách một số
lĩnh vực công tác khi được Giám đốc Ban phân công; khi Giám đốc Ban vắng mặt
một Phó Giám đốc Ban được ủy quyền thay Giám đốc Ban điều hành các hoạt động
của Ban và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về lĩnh vực
được phân công.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, chuyển đổi
vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với Giám đốc,
Phó Giám đốc Ban Quản lý thực hiện theo quy định của Đảng, của pháp luật và
phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.
2. Về số lượng người làm việc
Ban Quản lý có số lượng người làm việc là 20 người được Uỷ ban nhân dân
tỉnh phê duyệt trong tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
tự đảm bảo chi thường xuyên. Đối với phục vụ, lái xe do Ban tự hợp đồng (không
nằm trong số người làm việc được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao).
3. Hợp đồng lao động
Căn cứ nhiệm vụ được giao, nhu cầu công việc và khả năng nguồn thu của
Ban Quản lý, Giám đốc Ban hợp đồng lao động để thực hiện các nhiệm vụ được
giao theo quy định của pháp luật.
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Điều 4. Cơ chế tự chủ tài chính
Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn
vị nhóm 2) hoạt động theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày
21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Ban Quản lý có trách nhiệm:
- Triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quy định này; quy
định nội quy cơ quan và các quy định khác có liên quan đảm bảo mọi hoạt động,
điều hành của Ban theo đúng quy định của pháp luật.
- Chủ động rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm, kế hoạch số lượng người
làm việc hàng năm của đơn vị; đồng thời bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động
phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức
theo phê duyệt của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần sửa đối, bổ sung, Sở Giao
thông vận tải phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, quyết định./.

