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

S& 15  /202 1/QD-UBND Ninh BInh, ngày 22 tháng 6 nàm 2021 

QUYET DNH 
V vic ban hành Quy dnh v quail i sir thing chung công trInh 

hi tang k5 thut trong do thj trên dja bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can thLut Td ch&c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cz' Luçt sila ddi, bd sung m5t sd diu cña Lut Td chi'c ChInh phi 

và Luat  To ch&c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cii' Lut Quy hogch do thj ngày 17 tháng 6 näm 2009, 

Can thLuçtXây c4tng ngày 18 tháng 6 nãm 2014, 

Can c& Luçlt sfta di, bd sung m5t sd diu cia Luç2t xây dyjng ngày 17 

tháng 6 nám 2020, 

Can thLut Giao thông dirO'ng b3 ngây 13 tháng 11 nám 2008, 

Can th Nghj djnh sO' 39/20]0/ND-P ngày 07 tháng 4 nám 2010 cüa 
ChInh phü v quán l không gian xáy dy'ng ngm do thj; 

Can c& Nghj djnh sO' 11/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 näm 2010 cüa 
C'hInh phñ Quy djnh v quán lj và báo v kit ccIu hg tcng giao thông du&ng bç5, 

Can czNghf d/nh sO' 100/2013/ND-CT ngày 03 tháng 9 näm 2013 cza 

ChInh phz s&a ddi, bO' sung rnç5t sO' diu cia Nghj djnh so' 11/2010/ND-CP 

ngày 24 tháng 02 näm 2010 cia C'hInhphi Quy djnh v quán l và báo v kit 
cá'u hg tcng giao thông du'ô'ng b; 

Can ct Nghj d/nh sO' 72/2012/ND-CT ngày 24 tháng 9 nàm 2012 cña 
ChInh phü v quán lj và si'r dyng chung cOng trinh hg tang kjY thug7, 

Can ci Thông hr sO' 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 näm 2010 cia 
Bó trithng Bó Xdy dyng hithng dcin v quán l3 cc sá dii' lieu cOng trinh ngâm 

do thj, 

Can cii' Thông tu' so' 03/2013/TT-BXD ngày 02 tháng 4 nãm 2013 cia 

B3 trw&ng B3 Xáy dy'ng ye ban hành mdu hcip dng th dyng chung cOng trInh 

hc? tang k9 thuit và hcip dng quán l vn hành cOng trInh hg tcng k9 thuIt th 

dyng chung, 



Theo d nghj cña Giám &c So' Xây c4mg  tgi Van bàn s6 897/SXD-
PTDTngày 27 tháng 4 nám 2021 v vic ban hành Quy djnh v quán l th dyng 
chung cOng trinh hçi tcng kjY thuçt trong dO thj trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh v quail 1 sü 
d%ing chung cong trInh h. tAng k5' thut trong do thj trên dja bàn tinh Ninh 
BInh. 

Diu 2. Hiu hrc thi hành 

Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày 01 tháng 7 näm 2021. 

Diu 3. T chii'c thrc hin 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Cong an tinh, Giárn 
dc các sâ, ngành: Xây dirng, K hoach  và DAu tu, Tài chInh, Giao thông Vn 
tái, Cong thrnmg, Thông tin và Truyn thông; Chü tjch Uy ban nhân dan các 
huyn, thành ph thuc tinh và các t chüc, cá nhân có lien quan chju trách 
nhirn thi hành Quy& djnh nay.!. 

Ncinhmn: 
- Nhu Diu 3; 
- B Xây dirng; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL- B Tu pháp; 
- Cong báo tinh; 
- Luu: VT, các VP4. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TECH 
PHO CHU TICH 

 

Nguyn Cao So'n 



HAN DAN 
NH B!NH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QUY DNH 
A A A - A A Ye quan ly sir dyng chung cong trinh h tang ky thutit trong do th! 

trên dla  bàn tinh Ninh BInh 
(Kern theo Quyé't djnh s 11  /2021/QD-UBND ngày  23  tháng 6 nám 2021 

cia Uj ban nhân dan tinh Ninh BInh) 

Chirong I 
QUY IMNH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di tirçrng áp dyng 

1. Pham vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v quãn 19 xây dimg, báo trI, sir diing chung 
cong trInh ht tang k5' thut; trách thim cüa cc quan quãn 19 nhà nuOc, cac t 
chic, Ca nhân có lien quan trong vic quân 19, sü diing chung cong trInh ha 
tng k thu.t trong dO thj trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

2. Di tizçing áp diing 

Các ca quan quàn 19 nhà nuóc, các th chüc, cá nhân khi tham gia các 
hoat dng lien quan dn d.0 tu xây drng, quãn 19, khai thác và s diing chung 
cong trInh h tang k thuat  trong do thj trên dja bàn tinh Ninh BInh chju sir 
diu chinh cüa quy djnh nay và các quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan. 

Diu 2. Giãi thIch tfr ngfr 

Trong Quy cljnh nay, các tir ng duâi day duçrc hiu thu sau: 

1. "Cong trInh hg tang 1c9 thut ni" bao gm cot, tri1, tháp, các du?mg 
day dn din trên không, các l°ai  du?iing day truyn dk tin hiu, các loai 
dithng ng di trên mitt dt và các thit bj k5 thut treo trên cot, tri, tháp. 

2. "Cong trinh hg tang k9 thut ngrn" là nhüng cOng trInh duçic xay 
drng duâi mt Mt bao gm: Cong trInh giao thông ngm, các cong trInh 
dumg ng c.p nuóc, muo'ng thoát nuâc, cOng trInh Mu mi k5 thut ng.m và 
phn ngm cUa các cOng trInh xây dirng trên mt Mt, các du?mg day, cap, 
du?ng ng k thut ngm, hào và tuy nen k5 thut. 

3. "chi s& hi?u, doiz vl quthn l vç2n hành va sIt dyng cOng trinh hg tdng 
kjY thut sIt dyng chung" là các t chicc, cá nhân sâ hftu, quàn 19, khai thác 4n 
hành và s1r dçing các cOng trInh ha tng k thut sü ding chung. 
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Diu 3. Nguyen tc quãn I sü' diing chung cong trInh h tang k 
thut 

M9i hoat dng lien quan dn sü dimg chung ha t.ng k5' thut phâi thirc 
hin theo Nghj djnh s 72/20121ND-CP ngày 24 tháng 9 11am 2012 cüa ChInh 
phü v quàn l và sü dung chung cong trInh ha tng k5 thut (sau day gçi tt 
là Nghj djnh séi 72/2012/ND-CP) và các quy djnh lien quan khác, dam bão 
theo quy hoach, dng b, nâng cao hiu qua si:r diing tài nguyen dt; tit kim 
chi phi Mu tu xây dirng; bào dam cãnh quan va moi tri.r&ng, cac yeu cu v an 
ninh, quc phông và djnh hrnrng phát trin cüa tinh. 

Chirong II 
QUAN LY XAY DuNG vA BAO Tifi 

CONG TRINH Hi TANG K THUJT SI DJNG CHUNG 

A A .t t A A - A Then 4. Yen can bo tn cong trinh hi tang ky thut sir diing chung 

1. Phâi hra ch9n các hInh thüc b trI cOng trInh ha tang k thut phü 
hçip vth tirng l°ai  do thj và xu huâng phát trin lâu dài cüa do thj. 

2. Vj trI tuong di cüa các hang miic cOng trInh khi b trI vào cong trInh 
ha tng k thutt si.r d%ing chung phài dam bâo kt ni tung thIch và dng b, 
không ânh hu&ng ln nhau và dn sv 

an toàn trong qua trInh quãn l, khai 
thác sü d%ing cüa chinh các cong trInh do và các cong trmnh khác có lien quan. 

3. Vic Mu ni các cOng trInh ha tang k5 thut vói nhau Va vi các 
cOng trInh khác trong do thj phái dam báo thun tin, an toàn, dáp ng các 
yeu c,u k5r thut theo quy djnh cüa các quy chun, tiêu chuk xây dimg có 
lien quan. 

4. Di vâi các khu do thj mdi, các tuyn duOng xây drng mâi, thrc 
hin b trI các dung day, cap ni... ha ngm vào cOng trInh ha tang k thut 
sir ding chung. 

5. Phi hqp chit ch các yêu cu v quc phOng, an ninh; dng thii, 
bão dam an toàn và bão v cong tác bI mt các cong trInh quc phông, an 
ninh. 

Diu 5. Quy djnh v khão sat, thit k cOng trInh h tang k5 thu@ 
sfrdingchnng 

1. COng tác khào sat phài th hin hin trng dja hInh, dja cht, thüy van 
và các Cong trinh ngm, Mi hin Co tai khu virc khão sat và phãi bâo dam các 
yêu cu k5 thut v khào sat duçic quy djnh trong các quy chun, tiêu chu.n 
k thuQt cho mi loai cOng trInh. 
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2. Thit k cong trInh h tng k5 thi4t sü diing chung: 

a) Phâi tuân theo các quy chu,n, tiêu chun xây drng và các quy pham 
chuyên ngành dôi vâi tüng loai  cong trInh. 

b) Khi thi& k di vâi cong trInh ha tang k thuat ngm si~ dicing chung 
trén các tuyên du?mg, phô, các khu dan ctr, khu do thj xây dirng m6i phãi thic 
hin theo quy hoch xây dirng chi ti& ducic duyt. Tru&ng hqp chua có quy 
hoach xây dirng chi tiêt dixqc duyt thI phái diiçic sir chip thun bang van bàn 
cUa co quan có thm quyn v quân 1 quy hoach, kin true. 

c) Khi thit k cong trInh thy nen, hào, cng, b k5 thut thI chü du tu 
và dan vj thit k phâi phi hqp, thOa thun vói các &m vj quán 1, khai thác, 
sü diing các cong trInh ha t.ng k5 thut ngm cQng nhii các dan vj si'r diing 
disbng day di ni d dam bào yêu cu k5 thu.t chuyên ngành cüng nhu dáp 
frng không gian ngm cho phát trin cüa các cong trInh nay trong tucing lai, 
phü hqp vâi t& d phát trin kinh t - xâ hi. 

A A A A A A Dieu 6. Tham ct!nh, phe duyçt thiet ke xay diyng cong trinh h tang 
k5 thut sfr diing chung 

Cong tác thm djnh, phê duyt các buâc thit k cong trInh ha tng k5' 
thut sü dicing chung thicc hin theo quy djnh v quàn l di an dâu tu xây 
dirng cong trInh và các quy djnh khác có lien quan. 

Diu 7. Quy dnh v cp phép xây dirng, cp phép thi cong cong 
trInh hi tang ks; thu@ sfr diung chung 

1. Tnrâc khi kh&i cong xây dimg cong trInh, Chü du tu phãi CO giy 
phép xây dirng, giy phép thi cOng; tth tru&ng hqp dixcyc min giy phép theo 
quy djnh. 

2. Vic dtp giy phép xây dmg cOng trInh thirc hin theo các quy djnh 
cüa pháp lust  v xây dimg và các quy djnh khác có lien quan. Vic cp gi.y 
phép thi cong các cong trinh nrn trên phn dt dành cho dung b thirc hin 
theo cáo quy djnh cUa pháp lut v giao thông &thng b, quy djnh v quân l 
và bão v kt cu ha tng giao thông dixng b. 

3. Các hoat dng lien quan dn dé diu phâi thirc hin cp giy phép 
theo quy djnh cüa pháp lut v dê diu; các hoat dng trong pham vi bão v 
cong trInh thñy lçii phái có giy phép theo quy djnh cüa pháp 1ut v thüy lçii. 

Diu 8. Thi cong cOng trInh h tng k thu@ sir diing chung 

1. Trixóc khi kh&i cong xây dimg cong trInh, Chü Mu Vi phài gui thông 
báo v ngày khi cong xây dçrng dn ca quan quân l nhà nc v xây dçrng 
tai dja phuang truóc th?ii dim khâi cong xây dmg It nht là 03 ngày lam vic 
d phi hçip kim tra, giám sat trong qua trInh thi cong. 
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2. Nhà thu thi cong phãi có bin pháp bão dam an toàn cho boat dng 
bInh thuäng cüa các tuyên duing day, dithng cap, dithng ng, các cong trInh 
ngâm và các cong trInh khác cQng nhu báo dam an toàn giao thông, v sinh 
môi truô'ng. 

3. Nba thAu thi cOng phãi bào dam an toàn, chit liiqng, tin d thi cong 
cong trInh cüng nhu các quy djnh cüa ChInh phü v quân 1 cMt liiçmg cOng 
trInh hin hành. 

4. Phài có k hoach và chutn bj sn sang các phucing an khc phiic các 
s1r c có th xãy ra trong qua trInh thi cong nhix: Gp tng dt yu, tang chi'ra 
nuâc, khI doe, cháy n, sat  1, trM dt, b%lc, yr•••  nhm bão dam an toàn cho 
ngu?iii, phiiong tin thi Cong và cho cong trInh. 

A A A A V A A Then 9. Nghiçm thu, kiem tra cong tac nghiçm thu cong trinh hi 
tang k5 thut sfr diing chung trirrc khi dira vào sfr dujng 

Truâc khi dua cong trInh ha tng k5' thut sü diing chung vào khai thác 
sü dung phái thiic hin cong tác nghim thu, kim tra nghim thu theo quy 
djnh cüa ChInh phü v quân 1 chat luçing cong trInh xây dimg và các quy 
djnh khác có lien quan. 

- A A A A , Then 10. Liru trir ho so' cong trinh h tang ky thuit sir diing chung 

Các cOng trInh ha tng k5' thut sü diing chung sau khi xây dçrng hoàn 
thành; Chü Mu tu, chU si htu, don vj quãn l 4n hành phãi thrc hin km trü 
h so thit k và hoàn cong cong trInh h thng k5' thutt sü diing chung sau khi 
dã t chüc nghim thu và quyt toán theo các quy djnh cüa pháp lut v km 
trtt; có trách thim bàn giao cho Co quan quán 1 nba niióc có thm quyn cp 
phép xây drng cong trInh 01 b h so thit k và hoàn cong cong trInh, cung 
cp thông tin v cOng trInh ha tng k thut si d%lng chung, t chüc, cá nhân 
có thu cu theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

A A A A 9 A A - A 9 Then 11. Yen can ye bao tn cong trjnh h tang ky thut sir diing 
chung 

1. Cong trInh ha tAng k5' thut sir diing chung phài di.rçc bâo trI theo quy 
djnh cüa pháp lut v xây dirng. 

2. Cong trInh tuy nen phài thirc hin ch d bão trI thiz?mg xuyen và 
djnb kr. 

3. Các cong trInh hâo k5' thut, &r?mg day, dthng ng phài thirc hin 
ch d bào trI djnh ks'. 

4. Khi thirc hin cong tãc bão trI, phãi chU kim tra nghiêm ngt h 
thong Mu nM cong trInh; các thit bj kim soát thông gió, chiu sang, phOng 
chng cháy n và bão v mOi truYng (nu có). 
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Diu 12. Trách nhim cüa các co quan lien quan trong vic bão trI 
cong trInh hi tang k5 thut sfr diing chung 

1. Chü s& hihi hoc chü quail i sü diing cong trInh ha tng k5 thut s11 
diing chung có trách nhim: 

a) T chüc thirc hin bão trI cong trInh ha tang k thut sr dçing chung; 

b) Thrc hin bão trI cong trInh ha thng k thut s diing chung theo chi 
dn và quy djnh cUa nhà thu thit k, nhà thu cung irng vt ti.r, thit bj cong 
ngh, thiêt bj cong trInh và các quy chun, tiêu chun k5 thut chuyên ngành; 

c) Chju trách nhim truâc pháp 1ut v chit 1uçmg cong trInh xây dirng 
bj xung cap, do không thirc hin quy trInh báo trI cong trInh theo quy djnh; 

d) Báo cáo djnh kr v cong tác bão tn và tInh hInh boat dng cüa cong trInh 
ha tng k5 thut sir ding chung cho co quan qun 1 nhà rniâc theo phãn cp. 

2. UBND cp huyn chü trI phi hçip vOi các S& quán 1 cong trInh xây 
dirng chuyên ngành th chüc kim tra djnh kr hoc dt xut vic thrc hin 
cong tác bão tn cüa chü sâ hftu hoc chü quân 1 cong trInh ha t.ng k5' thut 
sü dung chung. 

Diu 13. Nguyen tc cal to, di chuyn, sp xp, h ngm dtrô'ng 
ng, dtrô'ng day, thr&ng cap di ni 

1. Vic cãi tao,  di chuyn, sp xp và ha ngm các dithng ng, dung 
day, cap ni trên duông ph phâi tuân thu quy hoach  xây dmg do thj và quy 
hoach chuyên ngành; phü hp k hoach ha ngm và ho so thiêt k &rqc cap 
có thm quy&n phê duyt; dam bão sir kêt ni vói h thông dithng ông, du&ng 
day, du?mg cap chung cUa do thj; dam bâo yêu ctu v an toàn k5' thut, quãn 
1 4n hành và m quan do thj. 

2. Khi thirc hin cãi tao,  sp xp, ha ngm các dung ng, dtthng day, 
dithng cap di nôi phái gn the nhra hoc bin nhra ghi ten cüa don vj quãn 
1 durng day, duing cap i vi trI d nhn bit d thun tin cho vic quãn 1, 
4n hành. 

Diu 14. To chfrc cal to, di chuyn, sp xp, hi ngm du'ô'ng ng, 
dtring day, thrô'ng cap di nii 

1. Di vói các tuyn disng, ph6 dã xây dimg, các do thj cü, dO thj cài 
tao tüng bi.râc ha ngm dung day, ththng cap ni bang ngun von ngân sách 
hoc kêu gçi xã hi hóa du tu. 

2. Co quan quãn 1 cOng trinh ha tng k thut khâo sat, tng hqp và xây 
dirng k hoach ha ngm duäng day, dung cap ni; d xuât cãi tao,  di chuyên, 
sp xp vi trI, hucng tuyn các cong trInh ha tng k thut dñng chung trInh cp 
có thm quyn phê duyt và t chuc thrc hin. 
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3. Các t chüc, cá nhân sâ hi'tu, khai thác, sir dicing du&ng ng, &thng 
day, diring cap di nôi trén dja bàn tinh can cü vào quy hoach dã duçic phé 
duyt ct xây dimg k hoich du tjx, câi tao  ngAm hóa các cong trInh; dng 
thai có trách nhim phi hqp, tham gia và dóng gop kinh phi d thrc hin 
vic ha ngm, chinh trang dithng cap di ni cüa mInh quân 1 theo quy hoach 
và theo quy djnh nay. 

4. Chü du t11 cong trInh ha tang k5' thut sir ding chung có trách nhim 
phi hçip cüng chü s& hftu cüa h thng du?ing ng, du?ing day, dithng cap di 
nM tin hành thu hi các cot, dising day, cap di ni không sü diing. Cu quan 
quân 1 v xây drng tai  dja phuung có trách nhim kim tra vic thu hôi nay. 

Chirng III 

QUAN L SI DVNG  CHUNG CONG TRINH H TANG K THUiT 

Diu 15. Các quy djnh v du hiu nhn bitt các 1oi thr?ing day, 
cap và throng ng 1p dt vào cong trInh h tang k5 thu@ sir dijng chung 

Thirc hin dung quy djnh v du hiu nhn bit các loai  throng day, cap 
va dumg ng &rçrc 1p dt vào các cong trInh ha tng k5' thi4t dung chung 
theo quy djnh tai  Diu 11 Nghj djnh s 72/2012/ND-CP ngày 24 tháng 9 näm 
2012 cüa ChInh phü v quãn 1 và si'r diing chung cong trInh h. tng k5 thut, 
Thông tu lien tjch s 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27 tháng 12 
näm 2013 cüa B tru&ng B Xây dirng - B trix&ng Bô Cong Thuung - B 
truàng Bô Thông tin và Truyn thông quy djnh v du hiu nhn bit các loai 
dung day, cap và throng ng duçic 1p dt vào cong trInh ha tang k5 thi4t sir 
d%Tng chung và Quyt djnh s 20/20141QD-UBND ngày 23/7/2014 cüa 
UBND tinh Ninh BInh v vic ban hành Quy djnh v du hiu nhn bit các 
loai throng day, cap và throng ng disçrc 1p dt VàO Cong trInh ha tng k5 
thi4t sir d%ing chung trên da bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 16. Cr sir dir 1iu cong trInh hi tng k5' thut sir diing chung 

1. Dft lieu v quy hoach  xây drng cong trInh ha tng k thut sir diing 
chung bao gm cac d an quy hoach  xây dirng hoc các d an quy hoach cOng 
trInh ha thng k5 thut dugc cp Co thm quy&n phê duyt. 

2. Dr 1iu v hin trng các cOng trInh ha tng k5 thi4t bao gm các 
loai bàn ye hin trng và bàn ye hoàn cong xây d%mg cüa h thng cOng trInh 
ha tang k5 thut sir diing chung duçic 1p cho m(t khu virc cüa do thj hoc 
toàn dO thj trong do th hin loai cOng trInh, quy mô, vj trI, kIch thiiâc và h 
thng d.0 n61 k5' thut cüa các cong trInh. 

3. Các dCt 1iu Co lion quan ye quãn 1 xây dirng cOng trInh ha tng k5' 
thu.t sir diing chung: 
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a) Thông tin v cp và loai cong trInh, quy mO và tInh cht cong trInh, 
thôri gian hoàn thành cong trInh và tInh trng sà dçing; 

b) Thông tin v ten, dja chi và s din thoai lien h cüa chü sâ hiiu cong 
trInh; 

c) Thông tin v ten, dja chi và din thoai lien h các &Yn vj quân 1$', 4n 
hành và dcin vj sir diving các cong trInh ha tang k thut sü diing chung. 

4. Dü lieu cOng trInh ha tng k thut si:r d%ing chung do các t chüc, Ca 

nhân cung c.p cho c quan quân l c sâ dit lieu (Sâ Xây dung, Ban quãn l 
các Khu cong nghip, Phông chuyên mon thuc UBND huyn, thành pM) là 
các bàn v, thuyt minh và di lieu dã ducic s hóa. 

Diu 17. Trách nhim quãn 1 co' si' dii' 1iu cong trinh hi tang k5 
thut sfr diing chung 

Trách nhim quân l c sâ dtt lieu cong trInh ha ttng k5' thut sir diving 
chung cüa các si, ngành cüng nhu t chüc, cá nhân tham gia hoat dng xây 
dirng các cong trInh nói trén duçic áp d%ing theo các quy djnh tai  Diu 19, 
Diu 20, Diu 21, Diu 24 Nghj djnh s 72/2012/ND-CP ngày 24 tháng 9 
näm 2012 cüa ChInh phü v quãn 1 và sir diing chung cong trInh ha tng k5 
thi4t; Thông tu so 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 näm 2010 cüa Bt 
tru&ng Bô Xây diing hung dn v quàn l cci sO' dU lieu cong trInh ngâm do 
thj và các quy djnh pháp lu.t hin hành. 

Diu 18. Phiro'ng pháp xác dnh giá, co ch và nguyen täc kim soát 
giá cOng trinh h tang k5 thut sfr ding chung 

Vic thc hin xác djnh giá, c ch và nguyen tc kim soát giá thuê sr 
d%ing chung, chi phi quân l v.n hành Cong trInh ha tang k5 thut sir dyng 
chung th%rc hin theo Thông tu lien tjch s 210/2013/TTLT-BTC-BXD-
BTTTT ngày 30 tháng 12 näm 2013 cüa Bô tnr&ng B Tài chInh, Bô Xây 
dirng và Bô Thông tin truyn thông. 

Diu 19. Hçrp dng sfr ding chung, hçrp d1ng quãn 1 vn hành 
cong trInh h tng k thu@ sfr ditng chung 

Hçip dng sO' diing chung, hçip dng quãn 1 4n hành cong trInh ha 
tng k thu.t sir dicing chung thirc hin theo Nghj djnh s 72/2012/ND-CP 
ngày 24/9/2012 cüa ChInh phU và Thông tu s6 03/2013/TT-BXD ngày 
02/4/20 13 cüa Bô tru&ng B Xây dimg. 

Chirong IV 
IRACH NHIM CUA CAC CO QUAN, DON ! TRONG QUAN LY NBA 

N1JOC yE CONG TRNH 114 TANG KS THUJT SIJ D1JNG CHIJNG 
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Diu 20. Trách nhim cüa các s&, ban, ngành 

1. SâXâydrng 

a) Thirc hin quãn 1 nhà nithc v sü dçing chung cong trInh ha tng k5 
thut tai  các do thj trên dja bàn tinh Ninh BInh; 

b) Cp giy phép xay dirng di vài CC Cong trInh ha tang k5 thut sir 
dung chung theo quy djnh hin hành cüa ChInh phü v cp phép xây dirng; 

c) Tng hçip, h.ru trir co s& di 1iu, cung cp thông tin v s1r ding chung 
cOng trInh ha tang k5' thut trong do thj; báo cáo tInh hInh quán 1 sà diing 
chung cOng trInh ha tAng k5' thut v UBND tinh, Bô Xây dirng theo quy djnh; 

d) T chüc thanh tra, kim tra, xü 1 và d nghj xü 1 theo th.m quyn 
cac vi pham v quãn 1, xay dirng cOng trInh ha tAng k thut sü dung chung 
trên dja bàn tinh; 

d) Tip than  thông tin phân ánh v các tru?ng hçp xây dirng cong trInh 
ha tAng k thut sü diving chung không dung quy djnh, không dam bào an 
toàn; các sir c v Cong trInh ha tAng k thut sü dçing chung d kjp thai phi 
hqp vâi các do'n vj có lien quan khc phiic và xir 1 theo quy djnh; 

2. Si Ké hoach và DAu tu 

a) Chu trI, phi hçip vói So Xây dirng và các don vj có lien quan tham 
mixu, d xuAt UBND tinh k hoach phân b vn d xây dirng m6i cong trInh 
h tAng k thut sü d%ing chung; kinh phi cãi tao,  sp xp lai  các cOng trInh 
duing day, cap và du&ng ng vào cOng trInh ha tAng k thut sü diving chung; 

b) D xuAt "U däi dAu tii cho các t chüc, cá nhân tham gia dAu tu xay 
dmg cong trInh ha tAng k thut sir diing chung d cho thuê. 

3. SO Tài chinh 

a) Chü trI, phi hqp vOi các sO, ngành Co lien quan xác djnh giá thuê 
cOng trInh ha tAng k thut sir dung chung dAu tu t ngun vn ngân sách Nhà 
nuOc trInh UBND tinh quyt djnh d áp ding thng thAt trên dja bàn tinh. 

b) Chü trI, phi hqp v&i sO, ngành lien quan t chüc hip thucing giá 
theo quy djnh pháp lut v quán l giá trong truOng hçip th chüc, cá nhân cho 
thuê (cong trInh dAu tu vn ngoài ngân sách Nba nuOc) và t chüc, cá nhân có 
thu cAu sü diing không thOa thun duçic giá thuê. 

4. Cong an tinh chi dao  các 1rc hxçmg phi hçip vOi thanh tra SO Xây 
dirng, SO Giao thông Vn tài, SO Cong Thuong, SO Thông tin và Truyn 
thông, UBNT) các huyn, thành ph và các don vj có lien quan xü l kp thOi 
các vi pham v quàn 1, sO d%rng cong trInh ha tAng k5 thut sO diing chung 
theo quy djnh. 
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5. Sâ Giao thông 4n tâi 

a) Cung cAp thông tin và các tài 1iu có lien quan dn 1 giói, hành lang 
bào v du?mg b cho các chü dâu tii, dja phucing lien quan lam can cü cho 
vic xác djnh tuyên tao  dông b các cong trInh ha tang k5 thut sir diing 
chung d9c các tuyên du&ng b do ngành quãn 1. 

b) Khi trin khai cãi tao,  nâng cAp các cong trInh phài thông báo cho 
các to chüc, dan vj có cOng trInh ha tang k thut sü d%lng chung trên các 
Cong trInh biêt, phôi hçip di diii. 

c) Xem xét thOa thun và cAp phép thi cong trên các cong trInh giao 
thông dtthng b lien quan phc v1i cho hoat  dng xây dimg cong trInh ha tAng 
k5 thut sü diving chung nAm trong phm vi dành cho cong trInh giao thông 
dixng b theo thâm quyên. 

6. Sâ Thông tin và Truyn thông 

a) Chü trI, phi hçip vói S& Xây dçmg, UBND các huyn, thành ph 
và các dan vj có lien quan chi'rc tuyên truyn, ph bin nOi  dung Quy djnh 
nay trên các phuang tin thông tin dai  chüng dê các to chirc, cá nhân biôt 
và th%rc hin. 

b) Chü trI, phi hcip vâi các don vj có lien quan kim tra vic tuân thU 
cUa các ChU dAu tu, dan vj thi cong xây dmg h thông cOng trInh du?mg day, 
dumg cap vin thông trên dja bàn tinh, dam bão theo các quy chuân, tiêu 
chuân chuyên ngành Bixu chInh vin thông. 

c) Chi dao,  huàng dn các chU sâ htru, quàn l vin thông, truyn hInh 
cap, thông tin lien lac  thirc hin dUng các quy djnh v sU diing chung cong 
trInh ha tAng k thut trong do thj trên dja bàn tinh. 

d) Hung dAn và th chUc th%rc hin các quy djnh v dAu hiu nhn bit 
các loai  du?mg day, cap và dung ng duçic lAp dt vào cong trInh ha tang k5' 
thut sU dung chung. 

7. S Cong Thuong 

a) Thic hin thOa thun dAu ni các cong trInh ha tAng k thut trong 
các c1im cong nghip do mInh quân 1 vói cong trInh ha tAng k thut sU diing 
chung ngoài hang rào theo quy djnh. 

b) ChU trI, phi hçip vâi các dan vj có lien quan kim tra trong vic 
quàn l, khai thác và sU diing h thông các cOng trInh dung day tãi din trên 
dja bàn tinh, dam bào tuân thU theo quy chuAn, tiêu chuân ye chuyên ngành. 

c) Phi hcip viii COng ty TNHH MTV Din hrc Ninh BInh d vn dng 
các t chUc, cá nhân quãn l, khai thác h thong ct din 1irc cho doanh 
nghip vin thông sU diing chung ct din 1irc d lap dt cap, day thuê bao và 
các thit bj. 
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8. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn 

a) Xem xét thâa thun du n& cong trInh ha t.ng k5' thut sü d'ing 
chung vâi h thông cong trInh thüy lçii do Sâ quân 1; xem xét, d nghj cci 
quan có thâm quyên cap giây phép xây dirng dôi vâi các cOng trInh ha tang k 
thi4t sir ding chung theo quy djnh; 

b) Khi trin khai cái tao,  nâng cp các cOng trInh nOng nghip và phát 
triên nông thôn phái thông báo cho các t chirc, &m vj có cong trInh ha tang 
k5 thut s11 ding chung trên các cong trInh bi&, phi hqp di dii. 

9. Ban Quân 1 các Khu cOng nghip thirc hin thOa thun dAu ni cac 
cong trInh ha t&ng k thut trong các khu cOng nghip do mInh quãn l vâi 
cOng trInh h tng k thut sir diing chung ngoài hang rào theo quy djnh. 

Diu 21. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp huyn 

1. Lp k hoach hang näm v thu thp, diu tra khão sat, quàn 1 co sâ 
d 1iu cOng trInh ha tang k thut sü diing chung trên dja bàn, cung cap d 
lieu cong trInh ha tng k thut sir diing chung cho các t chüc hoc cá nhân 
có nhu cu theo quy djnh cña pháp 1ut. 

2. Cung cp thông tin và các tài 1iu có lien quan dn hin trng, quy 
hoach, 1 giâi, hành lang an toàn cOng trInh giao thông du?ing dO thj do don vi 
mInh quãn 1 cho các t chüc, cá nhân lien quan lam can cir cho vic lap, thOa 
thun và cp phép xây dimg theo quy djnh. 

3. Xây dmg k hoach kim tra, phi hqp kim tra các hoat dng xay 
dirng, khai thác và sü dung cOng trInh ha tang k thut sir diing chung trén dja 
bàn mInh quân 1. 

4. Cp giy phép xay dimg cong trInh ha tng k thut sü diing chung 
thuc dja giâi hành chInh do mInh quàn l theo quy djnh cüa ChInh phü v 
cap phép xây d%rng. 

5. D xut và b trI kinh phi du tu xây drng cong trInh ha tang k 
thut ngâm sü d%lng chung và cài tao,  sp xp các dung day di nôi. 

6. Xây dmg k hoach  kim tra và phi hp kim tra các hoat dng xây 
dimg, khai thác, sir ding cong trInh ha tang k thi4t sir diving chung trén dja 
bàn mjnh quân l. 

7. ThOa thun, cp phép, gia han  và thu hi giy phép xây d%mg, giây 
phép thi cOng cOng trInh ha tng k thut si dung chung theo phân cp. 

8. Chi dao  UBND cp xã và các don vj trrc thuc thirc hin quy djnh 
nay theo chüc näng nhim v1i duçc giao. 

9. Chü trI, phi hçp các sO, ngành lien quan khào sat và dê xuât danh 
mic các cOng trInh ha tang k thut sir ding chung can phãi xây d%rng, sira 
chta, nâng cp và l trInh các tuyn du?ing phâi ng&m hóa cOng trInh ha tang 
k5' thu.t di ni. 
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10. Chü trI, phi hçip vói các s, ban, ngành có lien quan d xut 
phiiang an xâ hi hóa và vic dung chung các cong trInh ha tng k thut cüa 
các dan vj quân 1, khai thác, sir dçing. 

11. TS chIrc kMm tra, tng hçp, báo cáo djnh kS'  cho UBND tinh, S& 
Xây dirng v hin trng và tInh hInh quán l các cong trInh h tng k' thut 
sir dung chung trên dja bàn minh quân 1)'. 

Diu 22. Trách nhim cüa các t chfrc, cá nhãn 

1. T chüc, cá nhân khi xây dirng, 1p dt các cOng trInh ha tng k 
thut s1r ding chung phài chap hành nghiêm các quy djnh cüa nhà nuâc v 
quân 1 cOng trinh ha tang k thu.t sü dung chung; phâi dtrqc cp có thm 
quyn c,p phép và phãi thrc hin dung ni dung ghi trong giy phép, tth 
trumg hçip dugc min giy phép theo quy djnh cUa pháp 1u.t v xay dimg và 
các quy djnh khác có lien quan. 

2. Chü d.0 tu các khu do thj mói, khu cOng nghip, ciim cOng nghip 
trên dja bàn tinh khi t chüc 1p quy hoach,  thit k và thi cOng xây drng các 
cOng trinh nêu trén thrc hin vic b trI các cOng trInh ha tang k thut st:r 
diing chung theo Quy djnh nay và các quy djnh lien quan khác; gn kt dng 
b vói ha tang k5' thi4t cUa các khu vrc lan cn theo huàng hin dai,  phát 
trin lâu dài và dam bâo m5 quan. 

3. Chü du tix, chU s0 hüu các cOng trInh ha tang k thi4t sü diing 
chung sau khi diia vào khai thác si'r ding, phâi thrc hin duy tu, bâo trI các 
cOng trInh theo quy djnh, dam bão an toàn khi 4n hành, m5 quan và v sinh 
môi tru?mg. 

4. Trách thim và quyn han  cüa chü si hftu, dan vj quãn 1 4n hành 
và t chüc, cá nhân tham gia sir ding chung cong trInh ha tang k thut ducic 
quy ctjnh tai  Diu 19, Diu 20 và Diu 21 cüa Nghj djnh s 72/2012/ND-CP. 

Chtrorng V 

TO CH1C THIXC HIN 

• A A .A Bieu 23. Quy d!nh  ye chuyen tiep 

Di vói các cOng trInh ha tang k thu.t sü dyng chung dâ dixçic phê 
duyt và dang thi cOng tnrâc thai dim Quy djnh nay có hiu hrc thi hành thI 
tip tVc  thirc hin theo Quyt djnh dâ duçic phê duyt. Di vth các cOng trInh 
ha tng k thut sir diing chung dã thrc phê duyt tnróc thM dim Quy djnh 
nay ban hành nhung chua t chuc thi cOng thI thçrc hin diu chinh theo quy 
djnh nay. 
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Diu 24. T chfrc thirc hin 

1. Giao Si Xây dirng chü trI, pMi hçip vói các co quail, dan vj có lien 
quan ti chüc hithng dn thirc hin t& Quy djnh nay. 

2. Trong qua trInh thçrc hin nu có vn d phát sinh can b sung, diêu 
chinh, các cci quail, t chüc và Ca nhân Co lien quan có kin bang van bàn 
gui v Sâ Xây dmg nghiên cuu, xem xét tng hçip, d xu.t UBND tinh diu 
chinh cho phü hqp./. 
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