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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUÝ
Số: 10/2012/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Quý, ngày 12 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý, khai thác
và sử dụng ñường bộ trên ñịa bàn huyện Phú Quý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây
dựng về việc hướng dẫn quản lý ñường ñô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày
30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư số
04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý
ñường ñô thị;
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 Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ
Giao thông vận tải quy ñịnh về quản lý và bảo trì ñường bộ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1204/Qð-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp quản lý, quy ñịnh tải trọng
tối ña cho phép và giới hạn hành lang an toàn ñường bộ ñối với các công trình giao
thông ñường bộ do tỉnh Bình Thuận quản lý;

