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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 Số:  40/2021/QĐ-UBND 

 

         Hòa Bình, ngày  06   tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải ban hành kèm theo 

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 

năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng và cơ cấu 

tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 161/TTr-

SGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải ban hành kèm 

theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình, như sau:  

“1. Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. 

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động 

của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định. 

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở 

vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt 

động của Sở. 

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giao thông vận 

tải ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân 

chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối 

với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

theo quy định của pháp luật. 

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 



 CÔNG BÁO/Số 53 + 54/Ngày 10-09-2021                     8 

 

a) Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông; 

b) Trung tâm Tư vấn Giám sát công trình giao thông; 

c) Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1; 

d) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; 

đ) Bến xe khách Trung tâm; 

e) Đoạn Quản lý Đường bộ II; 

f) Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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