
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:  02  /2020/QD-UBND Ninh BInh, ngày 04 thông 01 nãm 2020 

QUYET DfNH 
A •A A A Ye vice ban hanh Quy d!nh  ye tham d!nh  an toan giao thong 

thrô'ng b thuc thim quyên cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can thLuçt To chic chInh quyn d.iaphuvng ngày 19 thông 6 nàm 2015; 

Can c& Lut Ban hành van ban quy phm pháp lut ngày 22 thông 6 
nám 2015; 

Can c&Lut Giao thông du'ông b5 ngày 13 thông 11 näm 2008, 

Can thNghj d.inh so' 11/2010/ND-CT ngày 24 tháng 02 nãm 2010 cia 
ChInh phz quy a'jnh v quán lj và bOo v kIt clu hg tdng giao thông duông b; 

Càn cz'Nghj djnh so' 100/2013/ND-CF ngày 03 thông 9 nàm 2013 cia 

ChInh phü tha do'i, bo' sung mç5t so' diu cia Nghj djnh so' 11/2010/ND-CF 
ngày 24 thông 02 nàm 2010 cia ChInhphi quy djnh vl quán l và bOo v két 
clu hg tang giao thông thràng b; 

Can c& Nghj dfnh so' 64/2016/ND-CF ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cia 
ChInh phi tha dói, bo' sung m5t so' diu cta Nghf dfnh so' 11/2010/ND-CF 
ngOy 24 thông 02 nàm 2010 cza ChInhphi quy djnh v quOn l vO bOo v kIt 
clu hg tcng giao thông dzthng bó; 

Can ci Thông tw so 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 cia Bç5 
trithng Bó Giao thông Vgn tái hiráng dán thyv hin m5t so' dieu c?a Nghj 
djnh so' 11/2010/ND-CF ngày 24/02/2010 cza ChInhphz quy djnh ye' quOn lj 
và bOo v kIt clu hg tang giao thông du6'ng bó; 

Can th Thông tu so' 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 thông 10 nám 2017 
cia Bó tru'&ng Bó Giao thông Vn tOi tha dli, bo' sung mç5t so' die'u cia Thông 
tu' so' 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 thông 9 näm 2015 cüa Bç5 trzthng Bç5 Giao 
thông Vçn tái huóiig dln thyv hin mt so' die'u cia Nghj djnh so' 

11/2010/ND-CF ngày 24 thông 02 nám 2010 cia ChInhphi quy djnh ye' quOn 
lj và bOo vç kIt cá'u hg tlng giao thông du'O'ng bç5; 



Theo d nghj cia Giám dc Sà Giao thong Vn tái tgi T& trInh sO' 
2801/TTr-SGTVTngày 01 tháng 11 nám 2019, Báo cáo thám dinh cia Sà Ttc 
pháp tgi Van ban sO' 241/STP-BC ngày 10 tháng 10 nám 2019. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh v thm djnh an 
toàn giao thông du&ng b thuc thm quyn cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh 
BInh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngây 10 tháng 01 
näm 2020. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Thu truâng các si, ban, ngành, 
Chü tjch UBND các huyn, thành ph các t chirc và cá nhân khác có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyt dnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nhu diu 3; 
- B Giao thông Van tãi; 
- ThuOiig trijc Tinh ñy; 
- ThuOng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch và các PCT UBND tinh; 
- Ciic Kiêm tra VBQPPL - Bô Ti.r pháp; 
- Báo Ninh BInh; 
- Cong báo tinh Ninh BInh; 
- Li.ru VT, VP4, các VP. 

vmh.141.QD 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TECH 
PHO CHU T!CH 

 

Nguyn Ng9c Th.ch 

2 



UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

QUY DINEI 
Ban hành Quy d1nh v thâm ctnh an toãn giao thông dung b 

thuc thâm quyên cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh Blnh 
(Ban hành kern theo quyêt djnh so 02 /2020/QD- UBND 
ngày04tháng 01 nàrn 2020 cia Uy ban nhán dan tin/i,) 

CI11J'1NG I 
QUY ]MNH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

1. Quy djnh nay quy ctjnh rnt s ni dung trong vic thm djnh an toàn 
giao thông du?ing b thuc thm quyn cüa Uy ban nhân dan tinh gm: 

a) Các dir n cong trmnh dixng b xây drng mói, nâng cp, cái tao  do Uy 
ban nhân dan tinh quy& djnh du tu, dir an duông do thj, duè'ng tinh, dluè'ng 
huyn theo hInh thüc PPP. 

b) Các dir an dithng b xây dmg mó'i, nâng cp, cái tao  không sir dung 
vn nhà nixc hoc các dir an trên duô'ng chuyên dung không thuc quy djnh 
tai Diem a Khoãn 1 Diu nay. 

c) Các cong trInh duing b dang khai thác di vó'i dumg do th, duông 
tinh, duông huyn, dithng chuyên dung. 

2. Di vOi các di,r an cong trInh dê kt hçp giao thông và các dr an, 
cong trInh duing b trên dja bàn tinh không thuc quy djnh tai  Khoàn 1 Diu 
nay khuyn khIch thirc hin vic thrn djnh an toàn giao thông theo quy djnh 
tai Quy djnh nay. 

Diu 2. EDÔi ttrçrng áp diing 

Quy djnh nay áp diving di vi các co quan, dcm vj, t chüc, cá nhân 
thirc hin du tu các dir an xây dimg mái, nâng cp, cài tao  các cong trInh 
duing b; quàn 1 các cOng trInh di.thng b dang khai thác thuc thm quyn 
quail 1 cüa Uy ban nhân dan tinh. 

Diêu 3. Nguyen tc thâm djnh an toàn giao thông 

Thm dnh an toàn giao thông d han  ch ti da các nguy Ca mt an 
toàn giao thông; giãm thiu tai nan  giao thông và tang cuO'ng an toàn giao 
thông trong qua trInh tham gia giao thông trên h thng dumg b. 
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Chtro'ng II 

NHNG QUY DNH CU THE 

Diêu 4. Các giai don thâm dnh  an toàn giao thông 

1. Di vói dung bO xây dçmg mth, nâng cp, cái tto 

a) Bt buc phâi thm djnh an toán giao thông các giai doan thit k k 
thut (d& vri dir an thit k 3 brnic) hoc giai dotn thit k ban v thi cong 
(d& vth các dir an thi& k 2 bithc và 1 buâc) và giai don truOc khi dua cong 
trInh vào khai thác. 

b) Ngoài các giai doan  thm djnh bt buc nêu trên, ngithi Co thm 
quyn quyt djnh du tu có th quyt djnh tin hành thm djnh an toàn giao 
thông tti bt kST th?ii dim nào trong qua trmnh ltp dir an, thit k& thi cong nu 
thy cn thit. 

2. Di vâi cong trInh ththng bO dang khai thác phái thirc hin thm djnh 
an toàn giao thông khi xáy ra mtt trong các truO'ng hçip quy djnh tti khoán 2 
Diu 13 cUa Nghj djnh s 1 1/2O1OIND-CP ngày 24/2/2010 cüa ChInh phü. 

Ci quan có thm quyn quyt djnh vá t chüc thirc hin thm djnh an 
toàn giao thông quy& djnh phê duyt danh m1ic tuyn, dotn tuyn phái thm 
djnh an toàn giao thông do don vi quán 1 tuyn di.rmg d nghj. 

Diu 5. Thãm quyn quyt d!nh  và to chfrc thrc hin thãm dnh  an 
toàn giao thông 

1. Di v&i cOng trInh ththng b xây drng mdi, nâng cap, cãi to 

a) Uy ban nhân dan tinh quyt dnh thm dnh an toàn giao thông các dr 
an do Uy ban nhân dan tinh quyt djnh du tu, di,r an duO'ng do thj, duOng 
tinh, dithng huyn theo hInh thirc PPP. 

Chü du tu, nhà du tu chju trách nhim ti chtrc thm tra an toàn giao 
thông. 

Si Giao thông vn tâi t chirc thm djnh an toàn giao thông trén cci s& 
Báo cáo thm tra an toán giao thông. K& qua thm djnh lam co s dé Üy ban 
nhân dan tinh phê duyt Báo cáo thm tra an toán giao thông. 

b) Các dir an không sr diing vn nhà nuc hotc các dir an trên duO'ng 
chuyên dung không thuc quy dnh cüa Dim a Khoán 1 Diu nay phái t 
chüc thirc hin thm djnh an toàn giao thông. Co quan quy& djnh du tu 
quyt djnh và t chirc thm djnh an toàn giao thông theo quy djnh; Báo cáo 
thm djnh an toán giao thông phái ducic Uy ban nhân dan tinh chip thun. 
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S& Giao thông vn tãi tham muu Uy ban nhân dan tinh chip thutn Báo 
cáo thm djnh an toàn giao thông. 

2. Di vi cong trInh dung b dang khai thác 

a) Uy ban nhân dan tinh quy& djnh thm djnh an toàn giao thông di 
vci dumg do thj, du&ng tinh, duông huyn, drnmg chuyên dung. 

b) Các Co quan, don vi ducc giao quàn 1 &thng b, nhà du tu, cá nhân 
có dixng chuyên dung chju trách nhim t chirc thirc hin thm tra an toàn 
giao thông. 

c) Si Giao thông vn tài t chüc thtm djnh an toàn giao thông trén co 
sO Báo cáo thm tra an toàn giao thông. K& qua thm djnh lam co sâ d IJy 
ban nhân dan tinh phê duyt Báo cáo thm tra an toàn giao thông. 

Diêu 6. Các can cur lam co s& thâm djnh an toàn giao thông; trInh 
tur thãm tra, thâm d!nh  an toàn giao thông; nui dung thâm tra, thãm dnh 
an toàn giao thông; báo cáo thm tra an toàn giao thông; danh mt1c các 
ni dung xem xét trong qua trinh thãm tra, thâm djnh an toàn giao thông 
durông b 

Thirc hin theo quy djnh tti các Diu 55, Diu 56, Diu 57, Diu 58, 
Diu 59, Diu 60, Diu 61, Diêu 62, Diêu 63 Thông tu 50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/09/2015 cüa B tnthng B Giao thông Vn tãi hiicng dn thirc hin 
mt s diu cüa Ngh djnh s 11/2010/ND-CP ngày 24/02/20 10 cüa ChInh 
phü quy djnh v quail l và bâo v kt cu giao thông dithng b. 

Diu 7. Quy djnh chuyn tip 

1. Di vâi các d%r an dã phé duyt thi& k bàn ye thi cOng (gm các d? 
an thit k 1 bithc, 2 bi.thc, 3 brnc) nhixng chua phát hành h so mi thu gói 
thu xây 1p thI phâi t cht'rc thm djnh an toàn giao thông giai dotn thit k 
bàn ye thi cOng và giai dotn truOc khi dua cOng trinh vào khai thác. 

2. Di vri các dir an dang trong giai doin thi cOng, hoàn thin, chun bj 
nghim thu bàn giao dua vào khai thác thI t chtrc thm djnh an toàn giao 
thông tai  giai don trLthc khi dua cOng trInh vào khai thác. 

Chung III 

TO CHU'C THUC HI1N 

Diêu 8. To chü'c thirc hiên 

1. Si Giao thông vn tãi Va các sâ, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, 
thành ph có trách nhim trin khai thirc hin và hucng dn thi hành Quy 
djnh nay dn các co quan, don vj, t chüc, Ca nhân có lien quan. 

3 



2. Trong qua trInh thirc hin nu có khó khAn vithng mc các co quan, 
&m vj, t chüc, cá nhân báo cáo v S Giao thông Vn tái d tng hçip trInh 
TJy ban nhân dan tinh xem xét, quyt djnh sira di, b sung kjp thi./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Nguyn Ng9c Thich 
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