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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1676/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 22 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp loại đường bộ các tuyến đường do địa phương quản lý để xác định
cước vận tải đường bộ năm 2010
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của
Bộ Giao thông - Vận tải về việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác
định cước vận tải đường bộ;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 523/SGTVT ngày
20 tháng 7 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường do địa phương quản lý
để xác định cước vận tải đường bộ năm 2010, như sau:
(có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010 và
thay thế Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giao
Thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc
Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng
các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

