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THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1100/QĐ-UBND         Hương Trà, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận, quản lý, vận hành các công trình công cộng 

 trên địa bàn thị xã Hƣơng Trà 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và 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 quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12  năm 2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, 

quản lý, vận hành và khai thác các công trình công cộng cụ thể như sau: 

1. Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận quản lý: Hệ thống điện chiếu sáng công 

cộng gồm: Đường QL1A từ cầu An Lỗ đến cổng làng La Chữ và các tuyến 

đường nội thị; Hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ; Hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông trên địa bàn thị xã. 

2. Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao tiếp tục quản lý: Công viên 

Trung tâm và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã. 

3. UBND phường Tứ Hạ nhận quản lý: Công viên Hoàng Trung; Các 

điểm cây xanh do phường đầu tư; Hệ thống đèn Led trang trí trên địa bàn 

phường; Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường bê tông.  

4. Thời gian tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác từ ngày 01/7/2022.  

(Kèm theo danh mục các công trình) 



 Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan: 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên 

quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và hướng dẫn các đơn vị tiến hành 

bàn giao các công trình nêu tại Điều 1, cập nhật dữ liệu để quản lý tài sản công 

theo quy định và tham mưu UBND thị xã phân bổ kinh phí phục vụ công tác 

quản lý, vận hành. 

- Phòng Quản lý đô thị lập dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

cung cấp dịch vụ công trình UBND thị xã xem xét phê duyệt để tổ chức thực 

hiện, ký hợp đồng với các đơn vị liên quan cung cấp điện, nước phục vụ các 

công trình. 

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao lập dự toán chi phí quản lý 

Công viên Trung tâm, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã và lựa chọn 

phương thức quản lý phù hợp và đảm bảo quy định của nhà nước. 

- UBND phường Tứ Hạ chịu trách nhiệm quản lý vận hành các công trình 

đã nêu tại Điều 1 và chủ động kinh phí duy tu, sửa chữa và chi trả các chi phí 

liên quan khác (trừ tiền điện hệ thống đèn Led trang trí đã được đấu nối vào hệ 

thống điện chiếu sáng đường QL1A). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1929/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thị xã Hương Trà. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã;  

Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- CT và các PCT UBND thị xã; 
- VP: CVP và CVKT; 
- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hùng 
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