
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  857  /UBND-KTTH 

V/v triển khai thực hiện Nghị 
định số 33/2019/NĐ-CP ngày 

23/4/2019 của Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày  20 tháng 8 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
 

 

Ngày 23/4/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP  
quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ. Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ theo đúng các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh 
yêu cầu như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn phổ biến nội 
dung Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ và các văn 
bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Chủ động tổ 
chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải: 

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền 
của tỉnh liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 
các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành 
phố thực hiện rà soát, phân loại, lập hồ sơ quản lý, kế toán tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ theo quy định; hoàn thành việc phân loại tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có để thực hiện việc quản lý, sử dụng và 
khai thác, thời hạn thực hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định số 
33/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của 
Nghị định trên và pháp luật có liên quan; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền. 

- Là đầu mối theo dõi, đăng nhập và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc quản 
lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định. 
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3. Giao Sở Tài chính: 

 - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải theo dõi và chuẩn hóa dữ liệu tài sản 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, tổng hợp 
báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. 

- Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Tài chính trong việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định tại Nghị định 
trên. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố Lạng Sơn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- KBNN Lạng Sơn; 
- C,PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 
 
 

 
 
 
 
 
 

  KT. CHỦ TỊCH 
   PHÓ CHỦ TỊCH       

 
 

 
 
 

Nguyễn Công Trưởng    
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