
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1902/SGTVT-KHTC 

V/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến 
tham gia vào dự thảo quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh 

Sơn La, ngày 27 tháng 7 năm 2020 
 

 

                                   Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Trung tâm thông tin. 

 

Thực hiện Công văn số 2215/UBND-KT ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về 
việc xây dựng quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 
02/12/2015 của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã dự thảo tờ trình, quyết định 

của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015.  

Triển khai quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giao thông 

vận tải trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham 
gia ý kiến đối với dự thảo tờ trình trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định của 

UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 (có dự 
thảo tờ trình và dự thảo quyết định gửi kèm; đồng thời dự thảo tờ trình và dự thảo 

quyết định cũng được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Giao thông 
vận tải “mục Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân” để các cơ quan, tổ chức 

đóng góp ý kiến). Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Giao 
thông vận tải trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

Đề nghị Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải xin ý kiến 
trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, thời gian đăng tải là 30 ngày (có dự thảo tờ 
trình và dự thảo quyết định gửi kèm).  

Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối 
hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                        
- Như kính gửi; 
- Cổng Thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu VT, VP (30b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
 

Đào Tài Tuệ 

 
 



UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ……/TTr-SGTVT Sơn La, ngày …… tháng …… năm 2020 

 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-
UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định khung giá bảo 
dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La  

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa 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 đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc ban hành kế hoạch, nội dung trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ  tịch UBND 
tỉnh Quý III năm 2020 của UBND tỉnh; Văn bản số 2215/UBND-KT ngày 

16/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng quyết định bãi bỏ Quyết định số 
34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La, 

Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ Quyết 
định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy 

định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn 
tỉnh Sơn La, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý  

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh quy 
định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn 
tỉnh Sơn La được ban hành theo Điểm b, khoản 1, điều 9, chương 2, Nghị định 

số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định: “Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài 

sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý”.  

DỰ THẢO 



Hiện nay, Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 đã được thay 
thế bởi Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ . 
Do đó Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh hết 
hiệu lực. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; công 

tác Quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; trong đó, đơn giá, 

giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, 
định mức chi phí hiện hành của Nhà nước và được cấp có thẩm quyền quyết định 

theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật khác có liên quan. 

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh thuộc 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giá không còn phù 
hợp và được UBND tỉnh yêu cầu xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ tại văn bản số 1884/UBND-NC ngày 16/6/2020 về việc tham mưu xử lý kết 
quả tự kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực về giá. 

Từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc tham mưu trình UBND 
tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 
02/12/2015 của UBND tỉnh là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.  

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích: Bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 

lý của ngành Giao thông vận tải không còn phù hợp với quy định của pháp  luật 
hiện hành. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản: Đảm bảo thực hiện đúng các quy định 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

1. Quá trình xây dựng dự thảo 

Thực hiện văn bản số 1884/UBND-NC ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về 
việc tham mưu xử lý kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến lĩnh vực về giá, ngày 13/7/2020 Sở Giao thông vận tải đã có Tờ trình số 

1753/TTr-SGTVT về việc cho phép xây dựng quyết định bãi bỏ Quyết định số 
34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La và được UBND 

tỉnh nhất trí cho phép tại văn bản số 2215/UBND-KT ngày 16/7/2020. 

Thực hiện Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành kế hoạch, nội dung trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ  tịch 
UBND tỉnh Quý III năm 2020 của UBND tỉnh; Văn bản số 2215/UBND-KT 

ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng quyết định bãi bỏ Quyết định 
số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La, Sở Giao thông 



vận tải tiến hành xây dựng dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết 
định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La. 

Ngày 24/7/2020, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1889/SGTVT-
KHTC về việc đề nghị đăng tải và xin ý kiến tham gia vào dự thảo tờ trình và dự 
thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của 

UBND tỉnh Sơn La. 

Đến ngày …/8/2020, Sở Giao thông vận tải nhận được ý kiến tham gia 

của … cơ quan, đơn vị (… sở, ban, ngành và … UBND các huyện, thành phố) 
(có báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo). 

Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia, Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu, 
chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo theo quy định. Đồng thời có công văn số 

…/SGTVT-KHTC ngày …/8/2020 đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ trình dự 
thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của 

UBND tỉnh Sơn La, bao gồm: (1) Dự thảo tờ trình của Sở Giao thông vận tải 
trình phiên họp UBND tỉnh; (2) Dự thảo quyết định của UBND tỉnh; (3) Báo cáo 

của Sở Giao thông vận tải về việc tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo quyết 
định bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh (Sở Tư pháp có Báo 

cáo thẩm định số .../BC-STP ngày .../.../2020 về thẩm định dự thảo quyết định 
của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 
02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La). Có báo cáo của Sở Tư pháp và báo cáo của 

Sở Giao thông vận tải gửi kèm theo. 

 IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục: Gồm3 Điều. 

2. Nội dung cơ bản 

Điều 1. Bãi bỏ.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành. 

Điều 3.Trách nhiệm thi hành. 

Sở Giao thông vận tải Sơn La kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

(Có dự thảo Quyết định kèm theo) 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Sơn La; 
- Lưu: VT, VP(05b). 

 

 
 

 
 
 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
 

Đào Tài Tuệ 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

Số: ……/2020/QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày …… tháng …… năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015  

của UBND tỉnh Sơn La 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 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 đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy 
định việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

……/TTr-SGTVT ngày …… tháng …… năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của 
UBND tỉnh Ban hành quy định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ 

tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

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, ban, 
ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 
- Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải; 
- Như Điều 3; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;     
- Trung tâm Thông tin tỉnh Sơn La; 
- Lưu: VT, KT (30b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
 

DỰ THẢO 
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