BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2224 /BGTVT-KCHT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

V/v xin ý kiến về dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 56/2018/NĐ-CP
ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy
định về quản lý và bảo vệ kết cấu
hạ tầng đường sắt.

Kính gửi:

UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ,
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn,
Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hà
Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảnh Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh
Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí
Minh, Lâm Đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về
đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, trong đó giao Bộ Giao
thông vận tải xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định là
phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thực hiện công tác bảo trì,
gác cũng như chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn giao thông tại các đường
ngang đường sắt tại các địa phương có đường sắt đi qua (gửi kèm theo).
Để có cơ sở báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính khả thi của
dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có
ý kiến góp ý bằng văn bản về nội dung dự thảo Nghị định nêu trên; văn bản góp
ý gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 18/03/2022 (liên hệ đ/c: Nguyễn Việt
Cường, số điện thoại: 0983790914, email:cuongnv@mt.gov.vn) để tổng hợp,
hoàn thiện dự thảo Nghị định.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐSVN;
- Lưu VT, KCHT. (V. Cg)
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