
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /2023/QĐ-UBND Sơn La, ngày ..... tháng   năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định quản lý, vận hành và bảo trì công trình đối với các dự án 

đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

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 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số....../TTr-SXD 

ngày … tháng … năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, vận hành 

và bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 

2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp 

Dự thảo 
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tỉnh; các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./.  

 
 Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Các Ban quản lý chuyên ngành tỉnh; 

- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu:VT - … ....-KT, 100b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

  



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Quy định quản lý, vận hành và bảo trì công trình đối với các dự án 

đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
(Ban hành  theo Quyết định số ... /2023/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về việc quản lý, vận hành và bảo trì công trình 

đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Các nội dung không được quy định tại quy định này thì thực hiện theo 

các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá 

nhân tham gia trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia có liên 

quan đến các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau 

đây gọi chung là các cơ quan cấp tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sau đây gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

4. Ban quản lý xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là Ban Quản lý xã. 

5. Ban phát triển thôn, bản, tiểu khu và tương đương sau đây gọi chung là 

Ban Phát triển thôn. 

6. Ban quản lý xã được thành lập để tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã. Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã, thành viên bao gồm: Công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực địa chính- 

nông nghiệp- xây dựng và môi trường, tài chính- kế toán; đại diện các đoàn thể 

chính trị- xã hội và cộng đồng dân cư. 
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7. Ban phát triển thôn do cộng đồng dân cư bầu, hoạt động theo quy chế 

do cộng đồng dân cư thống nhất và được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận. 

Ban phát triển thôn phải có ít nhất một thành viên là người có uy tín, kinh 

nghiệm tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật 

không phức tạp. 

8. Cơ quan quản lý về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phòng 

có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giao thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý xây dựng 

trên địa bàn cấp huyện. 

9. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

10. Các dự án được đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù theo 

quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và theo Quyết định số 

2120/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Danh 

mục loại dự án, công trình được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành và bảo trì công trình được đầu 

tư xây dựng theo cơ chế đặc thù 

1. Việc quản lý, vận hành công trình phải được thực hiện một cách có hiệu 

quả, tránh lãng phí. 

2. Quản lý, khai thác, vận hành công trình phải theo đúng công năng thiết 

kế được duyệt; không được thay đổi công năng công trình khi chưa có ý kiến 

của cấp có thẩm quyền. 

3. Thường xuyên theo dõi tình trạng của công trình kịp thời phát hiện 

những hư hỏng để có phương án sửa chữa khắc phục; lưu trữ hồ sơ tài liệu kỹ 

thuật có liên quan. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 5. Quy định quản lý, vận hành và bảo trì công trình được đầu tư 

xây dựng theo cơ chế đặc thù 

Ủy ban nhân dân cấp xã giao Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn trực 

tiếp quản lý vận hành công trình xây dựng. 

Điều 6. Trách nhiệm phê duyệt quy trình bảo trì công trình 

1. Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn căn cứ hồ sơ thiết kế mẫu, 

thiết kế điển hình đã được ban hành để áp dụng quy trình bảo trì công trình xây 

dựng theo Hướng dẫn của Sở Xây dựng cho phù hợp với loại công trình. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ Quy trình bảo trì công trình xây dựng 

của Sở Xây dựng làm cơ sở phê duyệt quy trình bảo trì công trình cho phù hợp 

với loại công trình xây dựng để thực hiện. 

Điều 7. Trách nhiệm lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình 

1. Ban quản lý xã căn cứ quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt, 

lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình và lựa 

chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã thực hiện bảo 

trì công trình xây dựng. 

Điều 8. Quy trình bảo trì công trình xây dựng 

 1. Sở Xây dựng có trách nhiệm lập Quy trình bảo trì công trình xây dựng 

chung cho từng loại công trình có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình theo cơ chế 

đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, trên địa bàn tỉnh Sơn La để 

áp dụng thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

2. Nội dung bảo trì công trình thực hiện theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 

số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

Điều 9. Chi phí bảo trì, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì 

công trình xây dựng 

 1. Chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định bằng dự toán theo 

Điều 3 Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 8/9/2021 của Bộ Xây dựng về hướng 

dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

 2. Định mức, dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng thực 

hiện công tác bảo trì theo Phụ lục VI Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng và các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh 

về Sở Xây dựng để tổng hợp và phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./. 
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