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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND và Quyết định số
33/2020/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình
đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐCP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2616/TTrSGTVT ngày 09/6/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, khai
thác và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành
kèm theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố
Đà Nẵng.
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3:
“Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công trình đường bộ gồm: đường ô tô, đường trong đô thị, đường nông
thôn, cầu đường bộ, câu bộ hành, cầu treo dân sinh, hầm đường ô tô, hầm cho người
đi bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, hệ thống cống bể cáp ngầm và
camera quan sát, giám sát giao thông, trụ biển tên đường, biển báo hiệu, vạch kẻ
đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số, tường chăn bảo
vệ nền đường, kè bảo vệ công trình đường bộ, kè đa mục tiêu và các công trình, thiết
bị phụ trợ đường bộ khác.

2. Kè bảo vệ công trình đường bộ là kè chống xói lở để bảo vệ nền đường và
chính trị dòng nước (để bảo vệ đường bộ), nằm trong hoặc tiếp giáp với phạm vi đất
dành cho đường bộ.
3. Kè đa mục tiêu là kè bảo vệ công trình đường bộ kết hợp với bảo vệ bờ.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4:
“Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trực tiếp quản
lý, bảo trì vỉa hè, kè bảo vệ công trình đường bộ và kè đa mục tiêu phía Đông các
đường: Hoàng Sa (đoạn từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Huy Chương), Võ Nguyên
Giáp và Trường Sa”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai
thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của
UBND thành phố.
1. Sửa đổi điểm h khoản 1 Điều 8:
“Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, lập
danh mục phân loại công trình thủy lợi, công trình kè bảo vệ bờ, kè bảo vệ công trình
đường bộ, kè đa mục tiêu trình UBND thành phố xem xét phê duyệt”
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 8:
“Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phân loại kè
bảo vệ công trình đường bộ và kè đa mục tiêu theo quy định”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông
Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
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