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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 2517 /SGTVT-HTGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2020 

V/v: đề nghị đăng tải Dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật. 
 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 3742/UBND-ĐTQH ngày 02/10/2019 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 

23/4/2019 của Chính phủ; Công văn số 3081/CTr-UBND ngày 14/8/2020 của 

UBND tỉnh về chương trình công tác quý III/2020 của UBND tỉnh. 

Ngày 13/8/2020, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 2364/SGTVT-

HTGT gửi các sở, ngành, địa phương đề nghị góp ý dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật “Quyết định về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh”.  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giao thông vận tải 

đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải dự thảo Quyết 

định về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh trong thời gian 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý 

kiến.                                

Rất mong được quý cơ quan quan tâm phối hợp để Sở Giao thông vận tải 

hoàn thành nhiệm vụ được giao./.      

* Đính kèm: Dự thảo Quyết định ban hành “Quyết định về phân cấp thẩm 

quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, 

bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh”. 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, HTGT.  

   (Vy.15). 

 

          KT.GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

           Nguyễn Tấn Lê 
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