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Mường Chanh, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định, phê duyệt dự toán dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên hệ thống đường xã Mường Chanh trên địa bàn huyện Mai Sơn 

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Mai Sơn 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 

33/2019/NĐ-Cp ngày 23/4/2019 của chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của chủ tịch UBND 

tỉnh Sơn La về việc giao quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La về việc giao tài sản Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

trên địa bàn tỉnh Sơn La cho UBND các huyện quản lý đợt 2; 

Căn cứ Quyết định 178/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND huyện 

Mai Sơn về việc phê duyệt hệ thống đường xã, huyện Mai Sơn; 

Căn cứ Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 06/3/2022 của UBND huyện Mai 

Sơn về việc bàn giao quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng sữa chữa thường xuyên 

hệ thống đường xã trên địa bàn huyện Mai Sơn cho UBND các xã quản lý; 

 UBND xã Mường Chanh trình phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định, trình 

UBND huyện Mai Sơn phê duyệt dự toán Dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên hệ thống đường xã Mường Chanh với những nội dung sau. 

 1. Tên công trình: Dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên hệ thống đường xã Mường Chanh trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

           2. Địa điểm xây dựng: xã Mường Chanh huyện Mai Sơn. 

 3. Chủ đầu tư: UBND xã Mường Chanh. 

4. Nguồn vốn:  Vốn Kinh phí duy tu bảo dưỡng đường giao thông. 

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý điều hành dự án. 

 6. Quy mô đầu tư:  



 

 - Tiến hành sửa chữa lại nền đường, mặt đường bị hư hỏng 

- Nạo vét rãnh thoát nước bị vùi lấp để đảm bảo khả năng thoát nước . 

7. Giá trị dự toán: 15.836.389,0 đồng. 

Bằng chữ: Mười lăm triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm tám mươi 

chín đồng. 

(Có dự toán chi tiết kèm theo). 

UBND xã Mường Chanh trình phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm 

định, trình UBND huyện Mai Sơn xem xét phê duyệt để triển khai các bước 

tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

                                                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

                           Cầm Văn Nhất                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


		2022-09-16T10:33:08+0700
	Việt Nam
	Cầm Văn Nhất<nhatcv.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-16T10:33:31+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG CHANH<ubmuongchanh.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




