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Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2006/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của
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tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện
Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào
dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006- 2010;
Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn công tác bảo trì xây dựng công trình;
Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 326/XD-QLN ngày 14/5/2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh công tác bảo trì các
công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn Chương trình 135 trên ñịa bàn tỉnh Lâm
ðồng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
ñoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố ðà Lạt;
Thủ trưởng các ñơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi
hành./Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Văn phòng Chính phủ;
CHỦ TỊCH
- Website Chính phủ;
- Bộ xây dựng;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT.TU, TT. HðND tỉnh;
- Các TV.UBND tỉnh;
- ðoàn ñại biểu Quốc hội tỉnh Lð;
- Như ñiều 3;
- Trung tâm công báo tỉnh (ñể ñăng công báo);
- Báo Lâm ðồng, ðài PTTH tỉnh (ñể ñưa tin);
- Lãnh ñạo VP, các CV;
Lưu: VT,NN.
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Huỳnh ðức Hòa
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QUY ðỊNH
Công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn
thuộc Chương trình 135 trên ñịa bàn tỉnh Lâm ðồng
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 56 /2009/Qð-UBND
ngày 15/6 /2009 của UBND tỉnh Lâm ðồng)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. ðối tượng và phạm vi áp dụng
1. ðối tượng áp dụng tại Quy ñịnh này là toàn bộ các công trình hạ tầng
phục vụ lợi ích chung trong phạm vi xã, thôn, bao gồm các công trình xây dựng
bằng nguồn vốn thuộc Chương trình 135 và các công trình ñược xây dựng bằng
các nguồn vốn khác; ñược cấp có thẩm quyền giao cho UBND cấp xã quản lý,
khai thác.
Không áp dụng Quy ñịnh này ñối với các công trình ñiện do ngành ñiện
quản lý; các công trình phục vụ mục ñích kinh doanh, dịch vụ; công trình phục vụ
lợi ích cho hộ hoặc nhóm hộ do người sử dụng quản lý, tự duy tu bảo dưỡng.
2. Phạm vi áp dụng là toàn bộ ñịa bàn các xã thuộc diện ñầu tư của Chương
trình phát triển kinh tế- xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và
miền núi giai ñoạn 2000- 2005 và Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã
ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006- 2010 (sau
ñây gọi là Chương trình 135).
ðiều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy ñịnh này thuật ngữ bảo trì ñược hiểu là hoạt ñộng nhằm duy trì
các ñặc trưng kỹ thuật, mỹ thuật và công năng của công trình bảo ñảm việc vận
hành, khai thác sử dụng công trình ñúng thiết kế kỹ thuật và mục ñích sử dụng.
Công tác bảo trì bao gồm duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, trong ñó:
1. Duy tu, bảo dưỡng công trình: Là công việc kiểm tra, xử lý ñược tiến
hành thường xuyên ñể ñề phòng hư hỏng các chi tiết, bộ phận công trình.
2. Sửa chữa công trình gồm:
a) Sửa chữa nhỏ công trình: Là công việc ñược tiến hành khi có hư hỏng ở
một số chi tiết của bộ phận công trình nhằm khôi phục chất lượng ban ñầu của các
chi tiết ñó.
b) Sửa chữa vừa công trình: Là công việc ñược tiến hành khi có hư hỏng
hoặc xuống cấp ở một số bộ phận công trình nhằm khôi phục chất lượng ban ñầu
của các bộ phận ñó.

c) Sửa chữa lớn công trình: Là công việc ñược tiến hành khi có hư hỏng
hoặc xuống cấp ở nhiều bộ phận công trình nhằm khôi phục chất lượng ban ñầu
của công trình ñó.
ðiều 3. Nguyên tắc bảo trì
1. Công tác bảo trì phải căn cứ các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bảo trì
công trình xây dựng, bao gồm:
a) Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng (hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý
chất lượng);
b) Sổ theo dõi quá trình vận hành hoặc sử dụng của công trình;
c) Quy trình bảo trì công trình xây dựng;
d) Hồ sơ, tài liệu kiểm tra ñịnh kỳ công trình hoặc bộ phận, hạng mục công
trình trong thời gian khai thác sử dụng công trình;
ñ) Các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình.
2. Hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bảo trì phải ñược lưu giữ và bổ sung kịp
thời những thay ñổi của công trình.
3. Công tác bảo trì phải ñáp ứng các yêu cầu về an toàn, vệ sinh và môi
trường, cụ thể:
a) Tuyệt ñối ñảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, cho người thi
công, người sử dụng và các phương tiện giao thông, vận hành trên công trình;
b) Lựa chọn các biện pháp và thời gian thi công hợp lý nhằm hạn chế tối
ña ảnh hưởng của tiếng ồn, khói, bụi, rung ñộng,... do xe, máy và các thiết bị thi
công khác khi thực hiện các hoạt ñộng bảo trì gây ra;
c) Tuân thủ các quy ñịnh của Luật Bảo vệ môi trường; các quy phạm an
toàn lao ñộng; an toàn trong thi công; an toàn lao ñộng trong sử dụng máy móc,
thiết bị thi công.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 4. Nội dung công tác bảo trì
1. ðối với công trình xây dựng mới, việc thực hiện bảo trì theo quy trình do
nhà thầu thiết kế lập.
2. ðối với công trình ñang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì, chủ
quản lý sử dụng công trình mời Phòng Công thương, Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn thuộc UBND cấp huyện thẩm ñịnh, ñánh giá ñể xác ñịnh cấp bảo
trì hoặc thuê tổ chức kiểm ñịnh chất lượng công trình có ñủ ñiều kiện năng lực
kiểm ñịnh, ñánh giá ñể xác ñịnh cấp bảo trì và lập quy trình bảo trì.
3. Kiểm tra, ñánh giá chất lượng công trình:
Chủ quản lý sử dụng công trình phải tổ chức kiểm tra ñể ñánh giá chất
lượng công trình nhằm ngăn ngừa sự xuống cấp của công trình. Hoạt ñộng kiểm
tra thực hiện theo các thời ñiểm như sau:

a) Kiểm tra thường xuyên: Do chủ quản lý sử dụng thực hiện ñể phát hiện
kịp thời dấu hiệu xuống cấp.
b) Kiểm tra ñịnh kỳ: Do tổ chức và chuyên gia chuyên ngành có năng lực
thực hiện theo yêu cầu của chủ quản lý sử dụng. Thời gian kiểm tra ñịnh kỳ ñược
quy ñịnh cụ thể như sau:
- Không quá 01 năm/lần ñối với các loại công trình: nước sinh hoạt tập
trung, thủy lợi, cầu, cống, ñường giao thông.
- Không quá 02 năm/lần ñối với các loại công trình: trường học, chợ, trạm y
tế, nhà sinh hoạt cộng ñồng, trụ sở làm việc UBND xã.
c) Kiểm tra ñột xuất (kiểm tra bất thường): ðược tiến hành sau khi có sự cố
bất thường (lũ bão, hoả hoạn, ñộng ñất, va chạm lớn,...), nghi ngờ về khả năng
khai thác sau khi ñã kiểm tra chi tiết mà không xác ñịnh rõ nguyên nhân hoặc khi
cần khai thác với tải trọng lớn hơn. Công việc này phải do cá nhân hoặc tổ chức có
ñủ năng lực kiểm ñịnh thực hiện.
4. Sau khi có kết quả kiểm tra, tùy theo thực trạng chất lượng công trình mà
chủ quản lý sử dụng công trình quyết ñịnh chọn cấp bảo trì cho phù hợp.
5. Chủ quản lý sử dụng công trình tự thực hiện công tác bảo trì công trình
xây dựng (nếu ñủ ñiều kiện năng lực) hoặc lựa chọn tổ chức, cá nhân có ñủ ñiều
kiện năng lực thực hiện bảo trì công trình theo các cấp bảo trì.
ðiều 6. Thời gian và nguồn vốn thực hiện bảo trì công trình
1. Công tác bảo trì công trình ñược thực hiện hàng năm bằng nguồn vốn
ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình 135, huy ñộng ñóng góp của nhân dân
vùng hưởng lợi và các nguồn vốn hợp pháp khác trên ñịa bàn.
2. Nguồn kinh phí thực hiện bảo trì từng loại công trình:
a) ðối với công trình giao thông, nước sinh hoạt tập trung, thuỷ lợi: huy
ñộng công lao ñộng của nhân dân ñịa phương tự tổ chức thực hiện ñối với khối
lượng sử dụng công lao ñộng ñơn giản; khối lượng còn lại ñược hỗ trợ từ nguồn
kinh phí duy tu, bảo dưỡng Chương trình 135.
b) ðối với trụ sở xã, trường học, trạm xá: thực hiện bằng nguồn kinh phí
duy tu, bảo dưỡng Chương trình 135.
c) ðối với công trình chợ: sử dụng nguồn vốn hình thành từ hoạt ñộng có
thu của chợ, sau khi cân ñối nếu chưa ñủ thì ñược bổ sung bằng nguồn kinh phí
duy tu, bảo dưỡng Chương trình 135.
ðiều 7. Quản lý vốn bảo trì
1. Nguyên tắc phân bổ vốn bảo trì:
UBND tỉnh phân bổ vốn bảo trì cho UBND cấp huyện căn cứ theo tỷ lệ
phân bổ và tổng vốn bảo trì Chương trình 135, cụ thể như sau :
a) Tỷ lệ phân bổ = (tổng số xã thuộc diện ñầu tư Chương trình 135 cả hai
giai ñoạn của huyện/tổng số xã thuộc diện ñầu tư Chương trình 135 cả hai giai
ñoạn toàn tỉnh) x 100%.

b) Tổng vốn bảo trì của huyện = Tổng vốn bảo trì Chương trình 135 toàn
tỉnh x tỷ lệ phân bổ.
2. Phân bổ kế hoạch vốn:
a) Hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách tỉnh và
nguyên tắc phân bổ vốn tại khoản 1 ðiều này, Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì phối
hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết ñịnh phân
bổ vốn bảo trì cho UBND cấp huyện.
b) Căn cứ kế hoạch vốn bảo trì ñược UBND tỉnh giao, UBND cấp huyện
quyết ñịnh phân bổ vốn cho từng công trình, từng xã và giao chủ ñầu tư ñể triển
khai thực hiện.
c) Căn cứ quyết ñịnh của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thông báo công
khai vốn ñến từng thôn, xóm, nhân dân trong xã biết.
d) Vốn giao cho UBND cấp huyện hàng năm không thực hiện hết ñược
chuyển nguồn sang năm sau theo quy ñịnh của Luật Ngân sách.
3. Tạm ứng vốn:
Mức tạm ứng vốn tối ña không quá 30% ñối với ñơn vị thi công là doanh
nghiệp; không quá 50% ñối với tổ, ñội lao ñộng của xã thi công.
ðiều 8. Trình tự thực hiện bảo trì
1. Lập kế hoạch bảo trì: trên cơ sở báo cáo chất lượng công trình của chủ
quản lý sử dụng công trình, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, hoàn thành việc lập kế
hoạch bảo trì công trình trên ñịa bàn xã trước tháng 7 hàng năm; gửi Phòng Tài
chính- Kế hoạch trực thuộc UBND cấp huyện ñể tổng hợp, xác ñịnh danh mục
công trình cần bảo trì, báo cáo UBND cấp huyện.
2. Phê duyệt kế hoạch bảo trì: UBND cấp huyện quyết ñịnh phê duyệt danh
mục công trình bảo trì (trước tháng 8 hàng năm) và giao UBND cấp xã có công
trình bảo trì làm chủ ñầu tư.
3. Lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật bảo trì: Chủ ñầu tư lập Báo cáo kinh tế- kỹ
thuật bảo trì công trình trên cơ sở hồ sơ tài liệu hoàn công công trình (hồ sơ pháp
lý, tài liệu quản lý chất lượng), tiêu chuẩn kỹ thuật ñã sử dụng ñể thiết kế chế tạo,
sản xuất vật liệu, vật tư, thiết bị của công trình, nhật ký theo dõi quá trình vận
hành hoặc sử dụng công trình và kết quả ñiều tra, khảo sát. Báo cáo kinh tế- kỹ
thuật bảo trì công trình gồm thiết kế bản vẽ thi công- dự toán và thuyết minh kèm
theo.
Chủ ñầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm ñịnh thiết kế bản vẽ thi công và dự
toán ñể trình UBND cấp huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
4. Lập và quản lý chi phí bảo trì
a) Dự toán bảo trì công trình ñược áp dụng theo Thông tư số 02/2008/TTBXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí ñầu tư
xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế
- xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn
2006- 2010.

b) ðối với công trình có sử dụng một số loại vật liệu khai thác tại chỗ thì
chi phí các loại vật liệu này ñược tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng
giá tại ñịa phương và ñược tính bù trừ chênh lệch về giá mua vật liệu trong dự toán
bảo trì. Việc xác ñịnh giá các loại vật liệu trong từng thời ñiểm thực hiện theo
Thông báo giá của Liên sở Xây dựng - Tài chính hàng tháng ñể làm cơ sở lập dự
toán và thanh quyết toán. Cự ly vận chuyển thực hiện theo Quyết ñịnh số 23/QðUBND ngày 27/6/2008 của tỉnh Lâm ñồng về việc ban hành cước vận tải hàng hóa
bằng ô tô trên ñịa bàn tỉnh Lâm ðồng.
c) Chi phí chung ñược tính bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp của từng
loại công trình theo Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây
dựng.
ðiều 9. Tổ chức thi công xây dựng, giám sát, nghiệm thu, bảo hành công
trình
1. Chủ ñầu tư trực tiếp ký kết hợp ñồng với ñơn vị, tổ chức nhận thầu. Các
ñơn vị, tổ chức nhận thầu bảo trì do chủ ñầu tư lựa chọn, ưu tiên cho các tổ thợ ñịa
phương có tay nghề, có năng lực thực hiện.
2. Chủ ñầu tư, Ban giám sát xã tổ chức giám sát thi công và nghiệm thu
công tác bảo trì công trình theo quy ñịnh. Trong trường hợp không ñủ ñiều kiện
năng lực, chủ ñầu tư ñược thuê tổ chức tư vấn có ñủ ñiều kiện năng lực thực hiện
giám sát thi công và nghiệm thu công tác bảo trì công trình.
3. Thành phần tham gia nghiệm thu bảo trì gồm chủ ñầu tư, ñại diện tổ
chức nhận thầu thi công; ñơn vị quản lý sử dụng; ban giám sát xã; ñại diện phòng
chức năng trực thuộc UBND huyện tùy theo từng loại công trình.
4. Thời hạn ñầu tư: Thời hạn thi công ñể hoàn thành công tác bảo trì không
vượt quá 01 năm, trừ trường hợp ñặc biệt.
5. Bảo hành công tác bảo trì: Thời hạn bảo hành công tác bảo trì ñược tính
từ ngày chủ quản lý sử dụng ký biên bản nghiệm thu công tác bảo trì ñể ñưa vào
sử dụng và ñược quy ñịnh thời gian như sau:
a) Không ít hơn 12 tháng ñối với mọi loại công trình ñược thực hiện bảo trì
cấp duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ;
b) Không ít hơn 24 tháng ñối với mọi loại công trình ñược thực hiện bảo trì
cấp sửa chữa vừa, sửa chữa lớn.
ðiều 10. Thanh quyết toán vốn bảo trì
1. Kết thúc công tác bảo trì công trình, chủ ñầu tư lập báo cáo quyết toán
gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện ñể chủ trì phối hợp với các phòng liên quan
thẩm tra, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết ñịnh phê duyệt quyết toán.
2. Công tác quản lý, thanh toán, quyết toán vốn duy tu, bảo dưỡng thực
hiện theo các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 11. Trách nhiệm của các ngành cấp tỉnh
1. Ban Dân tộc:
a) Là cơ quan thường trực Chương trình 135 giai ñoạn II, có trách nhiệm
chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñề xuất mức vốn hỗ trợ
cho từng huyện trình UBND tỉnh quyết ñịnh trong kế hoạch hàng năm.
b) Kiểm tra, chỉ ñạo UBND cấp huyện thực hiện bảo trì công trình ñúng
quy ñịnh.
c) ðịnh kỳ năm, quý, tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện công
tác bảo trì.
2. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài chính cân ñối vốn bảo trì trong kế
hoạch chi ngân sách hàng năm, tham mưu trình UBND tỉnh quyết ñịnh phân bổ kế
hoạch vốn bảo trì hàng năm cho UBND cấp huyện.
3. Sở Tài chính :
a) Hàng năm, căn cứ biên bản thống nhất phân bổ vốn cho công tác bảo trì,
trình UBND tỉnh quyết ñịnh giao dự toán chi ngân sách cho UBND cấp huyện ñể
thực hiện.
b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát sử dụng, quyết toán vốn bảo trì theo quy ñịnh.
4. Kho bạc Nhà nước :
a) Thực hiện giám sát chi và thanh toán cho công trình.
b) Tạm ứng cho các công trình khi có ñủ thủ tục, hồ sơ dự toán theo quy
ñịnh, mức tạm ứng theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 8 Quy ñịnh này.
c) Thanh toán công trình hoàn thành và thu hồi tạm ứng sau khi UBND cấp
huyện có quyết ñịnh phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.
d) Hướng dẫn thủ tục thanh toán theo các quy ñịnh hiện hành.
5. Các sở, ngành liên quan: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ có
trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát chất lượng bảo trì công trình
theo chuyên ngành.
ðiều 12. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
1. Lập kế hoạch, phê duyệt danh mục công trình bảo trì hàng năm.
2. Phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật bảo trì công trình.
3. Căn cứ mức vốn ñược hỗ trợ và Báo cáo kinh tế- kỹ thuật ñã phê duyệt,
quyết ñịnh phân bổ vốn bảo trì cho các công trình.
4. Tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn bảo trì.

5. Chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn chủ ñầu tư thực hiện việc bảo trì ñúng quy
ñịnh.
6. ðịnh kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình thực hiện và kết quả
công tác bảo trì về Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư.
ðiều 13. Trách nhiệm của UBND cấp xã
1. Kiểm tra, tổng hợp nhu cầu bảo trì hàng năm trình UBND cấp huyện.
2. Thực hiện trách nhiệm của chủ ñầu tư theo quy ñịnh.
3. Huy ñộng sự ñóng góp của nhân dân vùng hưởng lợi cho công tác bảo trì
công trình trên ñịa bàn.
ðiều 14. Trách nhiệm của chủ ñầu tư bảo trì công trình
1. Tổ chức lập, trình thẩm ñịnh, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo
trì công trình theo quy ñịnh ñể triển khai thực hiện. Nếu không ñủ ñiều kiện năng
lực, chủ ñầu tư ñược thuê tổ chức tư vấn có ñủ ñiều kiện năng lực thực hiện.
2. Tổ chức quản lý thi công bảo trì, giám sát, nghiệm thu, bảo hành công
tác bảo trì công trình theo ðiều 10 bản Quy ñịnh này. Trong trường hợp chủ ñầu
tư không lập Ban quản lý dự án thì sử dụng bộ máy chuyên môn của mình ñể quản
lý, ñiều hành dự án hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực ñể giúp quản lý thực
hiện dự án.
ðiều 15. Trách nhiệm của chủ sử dụng công trình
1. Quản lý, khai thác sử dụng công trình có hiệu quả. Trong trường hợp bị
hư hỏng phải làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, quy rõ trách nhiệm ñể xử
lý theo quy ñịnh pháp luật.
2. Thường xuyên kiểm tra, ñánh giá chất lượng công trình theo ðiều 6 quy
ñịnh này. Báo cáo, ñề xuất UBND cấp xã nhu cầu bảo trì công trình.
Chương IV
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 16. Trách nhiệm thi hành
Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng liên quan ñến
công tác bảo trì công trình bằng nguồn vốn Chương trình 135 trên ñịa bàn tỉnh
Lâm ðồng phải thực hiện theo quy ñịnh này và các quy ñịnh khác của pháp luật có
liên quan./TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(ðã ký)
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