
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

S: 44 /2022/QD-UBND Ninh Blnh, ngày 06 tháng  5  nám 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy d!nh  chfrc náng, nhim vi,  quyn hin 

và co' câu to chIrc cüa S& Giao thông vn tãi tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINII 

Can c& Lu2t Td ch&c chInh quyn df a phiro'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cz' Luat  tha ddi, bd sung mt so' die2u cüa Luat  To chz'c ChInh pht và 
Lut To chtc chInh quyên djaphu'o'ng ngày 22 tháng 1] nám 2019,' 

Can c& Nghj d.inh so' 24/2014/ND-CF ngày 04 tháng 4 nám 2014 cia 
ChInh phi quy d/nh to chi'c các cct quan chuyên mon thu(5c Uy ban nhán dan tinh, 
thành phô try'c thuç5c Trung u'ong; 

Can c Nghj djnh so' 107/2020/ND-CF ngày 14 tháng 9 nám 2020 cüa 
ChInh phz tha dôi, bO sung mç3t so diêu cia Nghj djnh so' 24/2014/ND-CF ngày 
04 tháng 4 näm 2014 cia GhInh phz quy dinh to' chü'c các cci quan chuyên mon 
thuc Uy ban nhân dan tinh, thành M tryc thuQc Trung trong, 

Can c& Nghj djnh sO' 158/2018/ND-CF ngày 22 tháng 11 nám 2018 cza 
ChInh phi quy djnh ye thành lcp, tO chi'c igi, giái the2  to' ch&c hành chInh, 

Can th Nghf djnh so' 120/2020/ND-CF ngày 07 tháng 10 nám 2020 cia 
ChInh phz quy d.inh ye thành lap, tO chic igi, giái the doii vf sir nghip cOng icp, 

C'àn cii' Thông tw so' 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 näm 2021 cüa Bó 
trzthng Bó Giao thông vgn tái hu'ó'ng dán chz'c náng, nhim vy, quye2n hgn cüa cci 
quan chuyên mOn ye2  giao thông vçn tái thuc Ly ban nhân dan tinh, thành phô 
tryc thu5c Trung u'o'ng và Uy ban nhân dan huyn, qugn, thj xd, thành phô thu5c 
tinh, thànhphô tryc thuç3c Trung wo'ng; 

Theo de2 nghj cta Giám do'c Sà Ni vy tgi Ta trInh so' 108/TTr-SNV ngày 
12 tháng 4 nám 2022. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh chirc nàng, nhim vii, 
quyên hin va cc c.0 t chüc cüa S Giao thông vn tãi tinh Ninh BInh. 

Diu 2. Hiu luc thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hânh k tr ngày 15 tháng 5 näm 2022. 
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2. Bài bô Quy& djnh s 18/2017/QD-UBND ngày 10 tháng 7 näm 2017 
cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh ban hành Quy djnh chüc näng, nhim vii, 
quyên han  và Co CU to chirc cüa Si Giao thông 4n tâi tinh Ninh BInh; Quyêt 
dnh so ii 69/2006!QD-UBND ngày 31 tháng 5 näm 2006 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Ninh BInh v vic thành 1p Ban Däng kim phuong tin thug ni dja, trên 
Co s kin toàn Ban Däng kim thuc Sâ Giao thông 4n tâi Ninh BInh; Quyêt 
djnh so 87/QD-UBND ngây 18 tháng 02 näm 2014 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh BInh ye vic thành 1p Tram  kim tra tâi trng xe lu'u dng tinh Ninh BInh; 
Quyêt djnh so 428/QD-UBND ngày 15 tháng 8 nàm 2017 cüa Chü tjch Uy ban 
nhân dan tinh Ninh BInh v viêc kin toàn Co cu t chrc vâ hoat  dng cüa 
Thanh tra S& Giao thông 4n tâi Ninh Binh. 

Diêu 3. To chu'c thirc hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Ni v11, Giám dc 
Sâ Giao thông vn tâi; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Thu tru&ng 
các co quan, don v có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./ 

No'i nhmn: 
- Nhix Diu 3; 
-BôNôivu; 
- Bô Giao thông vn tãi; 
- Cue kiêm tra Van bàn 
Quy phm pháp 1ut - B Tu pháp; 
- Thu'?rng trijc Tinh üy; 
- Thix&ig trirc HDND tinh; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quôc hôi tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- Website ChInh phü; Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tCr tinh; 
- Lixu: VT, các VP: 2,4,7. 
LQVP7_TCBM.2022 



CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hunh phüc 

QUY DJNH 
Chü'c náng, nhim vii, quyn hin, co cu to chtrc 

cüa S& Giao thông vn tãi tinh Ninh BInh 
(Kern theo Quyêt djnh so -14 /2022/QD-UBND 

ngày o6 tháng 5närn 2022 cüa Uj ban nhán dan tinh Ninh BInh) 

Chung I 
QUY DJNH CHUNG 

Diêu 1. Phim vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Quy djnh nay quy dnh chüc nàng, nhim v11, quyn han, CG cu t chüc 
cüa S Giao thông 4n tâi tinh Ninh BInh. 

2. Quy djnh nay áp diing di vi S& Giao thông 4n tâi tinh Ninh BInh, 
các do'n v trirc thuc Si và các to chüc, cá nhân khác có lien quan. 

Diu 2. Vj trI 

1. Si Giao thông vn tài tinh Ninh BInh là Co quan chuyên mOn thuc 
Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh; chap hành sir chi dao,  quàn l ye to chüc, biên 
chê và cong tác cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh, dông th&i chap hành s1r 
chi dao, huâng dan, kiêm tra, thanh tra ye chuyên môn, nghip v1i cüa B Giao 
thông 4n tãi. 

2. Si Giao thông vn tài có iii each pháp nhân, có con dâu và tài khoãn riêng. 

Tr s lam vic dt tai:  phu&ng Thanh Binh, thành pM Ninh BInh, tinh 
Ninh BInh. 

Chirong II 
CHlJ'C NANG, NHI1M V!J, QUYEN HAN 

lJiêu 3. Chfrc nàng 

Sâ Giao thông 4n tãi thirc hin chi'rc nàng tham muu, giüp Uy ban nhân 
dan tinh quàn 1 nhà nrnc ye: dung b, du&ng thüy ni dja, dixè'ng sat dO thj; 
4n tài; an toàn giao thông; quân l, khai thác, duy tu, bão trI h tang giao thông 
do thj gôm: câu dung b, cau vixqt, he phô, dithng phô, dâi phân cách, h thông 
biên báo hiêu dung b, den tin hiu diêu khien giao thông, ham dành cho ngtthi 
di bô, ham co gii du?yng b, cu dàn}i cho ngui di b, ben Xe, bài d xe trên 
dja bàn. 

Diêu 4. Nhim vu và quyn han 

1. TrInh tJy ban nhân dan tinh: 

a) Dr tháo quyt drih, quy djnh, quy hoach, k hoach, d an, dir an cüa 
Uy ban nhân dan tinh ye giao thông vn tâi và các van bàn khác theo phân cOng cüa 
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Uy ban nhân dan tinh; chuo'ng trInh, bin pháp t chirc thc hin các nhim vii 
ye giao thông 4n tâi trên dja bàn tinh trong phim vi quàn 1 cUa Sâ Giao thông 
van tãi; 

b) Du thâo quy& djnh vic phân c.p, üy quyn nhim vii quàn 1 nhà nuóc 
ye giao thông 4n tãi cho Si Giao thông 4n tãi, Uy ban nhân dan cap huyn; 

c) ?ir thào quyt djnh quy dnh cii th chirc näng, thim v, quyn han  và 
ca cau to chirc cüa Sâ Giao thông vn tài; dir thão quyêt djnh quy dnh chirc 
näng, nhim vii, quyên han  và ca cau to chüc cüa chi civic thuc S Giao thông 

n tãi (neu có); 

d) Dir thão quyt djnh thành lip, t chirc lai,  giài th các t chiirc hành 
chInh, dan vj si,r nghip cong 1p thuc Sâ Giao thông 4n tài; 

d) Quyt djnh các dr an du tu v giao thông 4n tãi thuc thm quyn 
quyêt djnh cüa Uy ban nhân dan tinh. 

2. TrInh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh: 

a) Di,r thào các van bàn v giao thông 4n tài thuc thm quyn ban hành 
cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh theo phân cOng; 

b) Dir thào quy& djnh quy djnh chirc nàng, nhim v1i, quyn han,  ca cu 
to chrc cüa dan vi sir nghip cong ip thuc S& Giao thông 4n tài và dan vj 
snghip cong 1p thuc chi c1ic và tuo'ng duang thuc S Giao thông vn tãi 
(neu có); 

c) Quyt djnh xp hang các dan vj sv nghip, dch vii cOng ip do S& 
Giao thông 4n tâi quãn 1 theo quy djnh cüa pháp luat  và hrnng dn cüa B 
Giao thông 4n tài và B N,i vi. 

3. T cht'rc thçrc hin các van bàn quy pham pháp 1ut, quy hoach, ké 
hoach, chuong trInh, dê an, du an, tiêu chuân, quy chuân k5 thut và các van ban 
khác trong linh vrc giao thông 4n tâi duqc cci quan nba nrnc có thâm quyên 
ban hành hoc phé duyt; thông tin, tuyên truyn, phô bin, giáo dçic, theo dOi 
thi hành pháp 1ut ye các linh vrc thuc pham vi quàn 1 nhà nuó'c duçic giao. 

4. V kt cu ha tang giao thông: 

a) T chic thçrc hin nhim vii, quyn han  cüa ca quan quyt djnh du tu, 
chü dâu tu, co quan chuyên mOn ye xây dçrng dôi vi các dr an dâutu xây dçmg 
ket câu ha tang giao thông thuc pham vi quân 1 hoc duc phân cap, üy quyen 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) T chüc quãn 1, bão trI bào dam tiêu chun, quy chun k5 thut mang 
luâi cOng trInh giao thông du?ng b, dung sat do thj, duông thüy nOi  da dja 
phuang dang khai thác thuc pham vi quân 1 hoc duQ'c phân cap, üy quyên theo 
quy djnh cUa pháp 1ut. 

c) Thirc hin các hoat dng bâo dam an toàn và duy trI tui th9 cüacôflg 
trInh giao thông, tO chüc phông ngüa, ngán chin, xir 1 hành vi xâm pham ket cau 
ha tang giao thông tren dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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d) TrInh Uy ban nhân dan tinh quy& djnh hotc quy& dnh theo thrn quyn 
cong tác quãn 1 két câu h tang giao thông theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

d) Chü trI, phi hçip vi các co quan có lien quan tham mu'u, giüp Chü tjch 
Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh phân loai, diêu chinh h thông dung tinh, dung 
do thj, các du&ng khác và cOng bô tãi tr9ng, khô gii han  cüa cau, dung b thuc 
thâm quyên quân 1 theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

e) TrInh Uy ban nhân dan tinh thOa thun ho.c thOa thun theo thrn 
quyên ye ni dung lien quan den dung thüy ni dja dôi vói cOng trInh không 
thuc kêt câu ht tang dixing thüy ni dja và các hoat dng trén duè'ng thUy ni 
dia; cap phép thi cOng trên các tuyên dumg be,,  du&ng thüy ni dja dang khai 
thác do dja phumig quãn 1 hoc duçic phân cap, üy quyên theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

g) T chüc thirc thi các nhim vi, quyn han  quãn 1 nhà nuc tai  bn xe 
O to, bâi do Xe, nha ga dung sat dO thj, tram  dü'ng nghi và câng, ben thüy ni 
dja trên các tuyen dung b, dung thüy ni dja do dja phi.wng quân 1 hoc 
duc phân cap, üy quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

5. V phucing tin và ngithi diu khin phuo'ng tin giao thông, phucing 
tién, thiêt bi Xêp do', thi cong chuyên dung trong giao thông 4n tâi (trü phucing 
tin phc vi vào miic dIch quôc phông, an ninh và tàu ca) Va trang bj, thiêt bj k 
thut chuyên ngành giao thông 4n tâi 

a) T chirc thirc hin vic dang k phucing tin giao thông dumg thüy ni 
dja, phucmg tin phic v1i vui chcii giâi trI duth nuâc; dang k, cap biên sO cho xe 
may chuyên dUng cUa to chUc và cá nhân dja phucing hotc dugc phân cap theo 
quy dnh cUa pháp 1ut. 

b) T chUc thirc hin viêc kim tra an toàn k thut và bão v mOi tnrông 
dôi vi phuo'ng tin giao thông duo'ng b, dung thUy ni dja & dja phucing hoc 
duçc phân cap theo quy djnh cUa pháp lut. 

c) Thm djnh thit k k thut trong sUa chüa, hoán câi phucmg tin giao 
thông, phucing tin, thiêt bj Xêp do', thi cOng chuyên dUng trong giao thông 4n 
tãi du&ng bO,  du&ng thUy ni da & dja phucing hoc duçic phân cap theo quy 
djnh cUa pháp 1ut. 

d) T chUc thuc hin và chju trách nhiêm v dào tao,  sat  hach,  cp, dôi, 
thu hôi giây phép, giây chUng nhn, chUng chi thuOc  phm yj quân 1 hotc ducic 
phân cap, Uy quyên theo quy djnh cUa pháp lut. 

6. Vé vn tài: 

a) ChU trI hoac phi hap yói các cci quan lien quan trin khai thirc hin 
các chInh sách phát triên yân tài hành khách cong cong theo quy djnh cUa Uy 
ban nhân dan tinh; 

b) T chUc thirc hiên yiêc quail l hoat dng yân tâi yà djch vu h trq yân 
tâi du&ng b, du&ng thUy ni dja, du&ng sat do thj trén dja bàn tinh theo quy 
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djnh cüa pháp 1ut; cp phép luu hành cho phuang tin giao thông c giói dithng 
b thuc phm vi quàn 1 hoc duçc phân cap theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) Hung dan, kim tra xay dimg và cong b bn Xe, dim d xe taxi, 
diem don, trã khách trên dja bàn theo quy hoach  duçc phé duyt. 

7. V an toàn giao thông: 

a) Chü trI hoc pMi hqp vi các ca quan lien quan thirc hin Cong tác 11ng 
phó sir co, thiên tai và tim kiêm cu-u nan  dung b, ththng sat, dung thüy ni 
da, hang hái, hang không, xi:r l tai nan  giao thông xãy ra trên dja bàn theo quy 
djnh cüa pháp lut và phân cong cüa Uy ban nhân dan tinh. 

b) T chirc thirc hin các bin pháp phông ngüa nhm giãm thiêu tai nan 
giao thông, ün täc giao thông; ngän chtn va xir l các hành vi gay mat an toàn 
giao thông trén dja bàn theo thâm quyên và theo quy djnh cüa pháp lut. 

c) Thrn djnh an toàn giao thông thuc phm vj quãn l hoc dirçic phân 
cap, üy quyên theo quy dnh cüa pháp lust. 

d) Chü tn hoc phi hcip trInh Uy ban nhân dan tinh vic t chüc giao 
thông trén h thông duing b, du&ng thüy ni dja thuc pham vi quail 1 theo 
quy djnh cüa pháp lut. 

d) Chü trI hoc phi hçip xir 1 dt xut dim den, dim tim n tai nan 
giao thông, dam báo giao thông trên h thông diRmg b, duO'ng thüy ni dja 
thuc pham vi quãn 1 ho,c duçic phân cap, üy quyên theo quy djnh cüa pháp lut. 

e) Chü trI hoc phi hçip thrc hin kim tra tài tr9ng xe trên h tMng duOng 
b thuc pham vi quãn l hoc duçic phân cap, üy quyên theo quy dnh cüa 
pháp Jut. 

8. To chirc thirc hin các quy djnh v bào v môi trung trong giao thông 
vn tài thuc pham vi quãn 1 nhà nuc cüa Sâ Giao thông vn tãi theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

9. Quàn l theo quy djnh cüa pháp 1ut di vi các doanh nghip, t chüc 
kinh té tp the, kinh te tu nhân, các hi và các to chüc phi chInh phü thuOc  linh 
v1rc quàn 1 cüa Si Giao thông 4n tâi. 

10. Hung dn chuyên môn, nghip vithuc ngành, 1mb virc quãn 1 di 
vâi Phông Quàn 1 do thj ho.c Phông Kinh tê và Ha tang và chuc danh chuyên 
mOn thuc Uy ban nhân dan xà, phuOng, thj trân. 

11. Hung dn thirc hin cci ch t1r chü di vâi các don vj sr nghip cong 
1p thuc ngành, linh virc quân 1 theo quy dnh cüa pháp lut; quán 1 hoat 
dng cüa các don vj sir nghip trong và ngoài cong 1p thuc pham vi ngành, 
linh v1rc. 

12. Thirc hin hçp tác qu6c t trong linh virc giao thông vn tãi theo quy 
djnh cüa pháp lutt và phan cong hoc üy quyen cüa Uy ban nhân dan tinh. To chIrc 
nghiên cu-u, u-ng ding tiên b khoa h9c- k thut và cOng ngh; xây drng h thông 
thông tin, lu'u trü phçtc vii cOng tác quàn 1 nhà nuóc và chuyên mon nghip vii. 
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13. Kim tra, thanh tra theo ngành, lTnh virc duçic phân cong ph trách di 
vi to chüc, cá nhân trong vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut; giãi quyêt 
khieu nai, to cáo, phông, chông tham nhüng, lang phi và x1r 1 các vi phm pháp 
1ut thuc phm vi quãn 1 cüa Sâ Giao thông 4n tái theo quy djnh cUa pháp 
lut và theo sr phân cOng hoc üy quyên cüa Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban 
nhân dan tinh. 

14. Quy djnh chi'rc näng, nhim vii, quyn han  cüa các th chüc thuc S 
Giao thông vn tái theo thâm quyên và quy dnh cüa pháp lust. 

15. Quãn 1 t chüc bO may, vj trI vic lam và biên ch cOng chirc, vj trI 
viêc lam va so lucmg ngurn lam viêc tai dcin vi su nghiêp cong lap, thuc hiên chê 
d tiên lirong và chInh sách, chê d dãi ng, dào tao,  bôi duô'ng, khen thu&ng, 
k' lut dôi v&i cOng chüc, viên chüc và lao dng thuOc  phm vi quân l theo 
quy djnh cüa pháp luQt và theo sir phân cOng hoc üy quyên cüa Uy ban nhân 
dan tinh. 

16. Quân l và chiu trách nhim v tài chInh, tài san duçic giao theo quy 
djnh cüa pháp lut va theo s1r phân cong hoc üy quyên cüa Uy ban nhân dan tinh. 

17. Thuc hiên cong tác thông tin, báo cáo djnh kST và dt xuât ye tInh hInh 
thirc hin thim vii &rcyc giao vi Uy ban nhân dan tinh và B Giao thông vn 
tái, Uy ban An toàn giao thông Quôc gia. 

18. Thirc hin các nhim v. khác do Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban 
nhân dan tinh giao và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Chuo'ng III 
co CAU TO CH1J'C vA BIEN CHE 

Diu 5. Co cu to chu'c b may 

1. Lãnh dao  Si: gm có Giám dc và các Phó Giám dc (Sá lu'cing Phó 
Giám dóc thyv hiçn theo Quyet djnh so 02/202]/QD- UBND ngày 09/02/202] 
cia UBND tinh Ninh BInh); 

a) Giám dc Sâ là ngithi dirng du Si, chju trách nhim truâc Uy ban nhân 
dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh và truâc pháp lut ye thirc hin chüc näng, 
nhim vçi, quyén han  và toàn bO hoat dng cüa Sâ; 

b) Phó Giám dc Sâ là ngui giüp Giám dc Sâ thirc hin mt hoc mt s 
nhim v11 c1i the do Giám dOc S& phan cong và chju trách nhim trithc Giám dôc 
Sâ và truâc pháp lut ye th%rc hin nhim vv duqc phân cong. Khi Giám dôc Si 
yang mt, mt Phó Giám dôc Si thrçic Giám dOc S& üy nhim thay Giám dôc Sâ 
diêu hành cac hoat dng cüa Sâ; 

c) Vic b nhim, b nhim lai, min nhim, diu dng, luãn chuyn, khen 
thithng, k lut, cho t,1r chirc, nghi him và thirc hin các chê d, chInh sách dOi vâi 
Giám dOc Sâ và Phó Giám dôc Si do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh 
theo quy djnh cüa pháp lut và phân cap quân l can b; 
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d) Can cü quy djnh v phân cp quán 1 t chCrc can b và tiêu chun chirc 
danh can b, Giám dôc Si quyét djnh hoc trInh co quan có thâm quyênquyêt 
djnh bô nhim, mien nhim nguô'i dirng dâu, cap phó cüa ngxi dung dâu các 
don vj thuc S&. 

2. Phông chuyên môn, nghip vit: 

a) Phông K hotch - Tài chInh; 

b) Phông Vn tài; 

c) Phông K& cu h tang; 

d) Phông Quãn 1 xây dimg. 

3. Van phông 

4. Thanh tra 

5. Cãng vi diRxng thüy ni dja 

a) Länh dao: Giám dc và 02 Phó Giám dc. 

b) Các b phn: 

- Bô phn Tài chInh - Pháp ch; 

- Bô phn Quãn 1 cãng, bn. 

6. Dan vj si,r nghip cong 1p trrc thuc: 

a) Trung tam sat hach  lái xe co gii dung b 

Co cu t chrc b may: Giám dc và 03 Phó Giám dc. 

b) Trung tam DAng kim xe co giói 35-02D 

Co cu t chirc b may: Giám dc và 03 Phó Giám dc. 

c) Xi nghip Bn xe khách Ninh BInh 

- Lãnh dto: Giám dc và 03 Phó Giám dc. 

- Phông chuyên mon nghip v1i và tuong duong: 

+ Phông To chüc - Hành chInh tng hçip; 

+ Phông Ké toán - Tài v; 

+ Cua hang xäng du s 1 & s 2; 

+ Trtm dmg nghi và Bn xe khách Nam Thành; 

+ Ben xe khách Nho Quan; 

+ Bn xe khách Kim Son; 

+ Bn xe khách Ninh BInh. 

d) Tram  Kim tra tâi tr9ng vâ Dàng kim thüy 

- Lãnh dao: Tram tnthng và 02 Phó Tram  trung. 
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- Phông chuyên mon nghip v11: 

+ Phông K5' thut; 

+ Phông Dàng kim phucing tin. 

d) Ban Quãn l dir an vn sr nghip kinh t 

- Lãnh do: Giám dc và không qua 02 Phó Giám dc. 

- Các b phn: 

+ K toán - Hành chInh; 

+ K hoach - K thuât; 

+ Quân 1 thi cOng. 

Diêu 6. Biên ch 

1. Biên ch cong chirc, lao dng hçip dng theo Nghj djnh s 68/2000/ND-
CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü (dâ duçc si:ra dôi b sung theo Nghj djnh sO 
161/2018/ND-CP ngày 29/11/20 18) và so luçing ngui lam vic trong các dan v 
sçr nghip cOng 1p cüa Sà Giao thông 4n tãi duçic giao trên co s vi trI vic lam 
gall vói chirc näng, nhim vi, phm vi hoat dng và näm trong tong so biên chê 
cOng chüc, sO 1uçing nguôi lam vic và lao dng hqp dông trong các ca quan, to 
chüc hành chinh, dan vj 51,r nghip cOng 1p cüa tinh ducc cap có thâm quyên giao 
hoc phê duyt. 

2. Can cü chirc näng, nhim vv, ca cu t chrc và danh mvc  vi trI vic 
lam, Ca CâU ngch cOng chirc, ca câu chüc danh nghê nghip viên chüc duqc cap 
Co thâm quyên phê duyt, hang näm Sâ Giao thông 4n tãi phôi hçip vói S NOi 
vii xay dirng kê hoach  biên chê cOng chüc, sO 1uqng ngthi lam vic bâo dam 
thirc hin nhim v11 duçc giao, trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh. 

ChtronglV 
TO CHU'C THIIC HIN 

Diu 7. Trách nhim cüa S& Giao thông 4n tãi 

Si Giao thông 4n tãi can cü Thông tu s 15/2021/TT-BGTVT ngày 
30/7/2021 cüa B trithng B Giao thông 4n tãi hurng dn chrc näng, nhim 
v, quyên han  cüa ca quan chuyên mon v giao thông 4n tâi thuOc  Uy ban nhân 
dan tinh, thành phô trrc thuc Trung uang và Uy ban nhân dan huyn, qun, thj 
xã, thành pM thuc tinh, thành phO trçrc thuc Trung uang và các quy djnh khác 
cüa pháp 1ut có lien quan de trInh cap có thâm quyên ban hành Quy dnh chüc 
näng, thim vçi, quyên han  và ca câu tO chirc cüa các dan vj tr11c thuc S&; Quy 
dtnh chüc näng, nhim vv, quyên han  cüa các phông chuyên mOn, nghip vçt, 
Van phOng, Thanh tra thuc S& theo quy djnh; Quy chê lam vic, Quy chê chi 
tiêu nOi  b va các quy djnh khác theo thâm quyên dê dam bão mi hoat dng cüa 
co quan, dan vi theo dng quy djnh cüa nhà nuc và Uy ban nhân dan tinh. 
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X . Dieu 8. Su'a doi, bo sung Quy d!nh 

Trong qua trInh thijc hin Quy djnh nay, nu phát sinh, vuâng mac, các th 
chirc và Ca nhân Co lien quan phân ánh kjp thai bang van bàn ye Sâ Giao thông 
4n tái tinh Ninh BInh dé tong hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh 
(qua Si Ni viii) xem xét süa dôi, b sung cho phü hçp./. 
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