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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 16/2017/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố và công bố lại danh mục các tuyến ñường bộ ñang khai thác
thuộc hệ thống ñường Tỉnh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 100/2013/Nð-CP ngày 3 tháng 9 năm 2013, Nghị ñịnh số
64/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh
số 11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 257/TTr-SGTVT
ngày 01 tháng 3 năm 2017.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố và công bố lại danh mục các tuyến ñường bộ ñang khai thác
thuộc hệ thống ñường Tỉnh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 có tổng
chiều dài 468,255 km, bao gồm các tuyến ñường sau (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).
ðiều 2. Kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa vừa và nhỏ của các
tuyến ñường trên ñược bố trí trong nguồn vốn sự nghiệp giao thông ñịa phương
hằng năm của Tỉnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Giao thông
vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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