Mỗi kỹ sư quản lý 40km QL
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Theo Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì đường bộ, Tổng cục ĐBVN là cơ quan
quản lý nhà nước về đường bộ, cấp tiếp theo là các Cục QLĐB khu vực (được thành lập trên cơ
sở các Khu QLĐB hiện nay).

Các Trung tâm quản lý đường bộ cơ sở trực thuộc các Cục QLĐB khu vực sẽ được thành lập, là
cấp quản lý đường bộ nhỏ nhất, trực tiếp bám đường.

Việc thành lập hệ thống trung tâm QLĐB cơ sở, đang được Tổng cục xây dựng chi tiết bằng một
Đề án thành phần.

Song song với xây dựng Đề án, nội dung này được Tổng cục đẩy lên triển khai sớm ngay trong
hoạt động năm 2012 bám đường, bám duy tu sửa chữa và hành lang ATĐB. Các Khu QLĐB,
Sở GTVT thời gian qua đã củng cố các Phòng Giao thông, tăng cường cán bộ bám tuyến, bám
đường, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các hợp đồng đặt hàng QLBT, chấn chỉnh bộ phận quản
lý bảo dưỡng cầu, tuần đường, ATGT.

Toàn bộ các nội dung đầy đủ của đổi mới mô hình tổ chức QLBT đường bộ, thành lập các
Trung tâm QLĐB cơ sở sẽ được thực hiện sớm, để dần đi vào ổn định trong các năm 2013,
2014.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu Đề án phải khả thi nhất, hướng đến
tương lai hiện đại hóa đường bộ, đồng thời tính đến việc chỉnh sửa Quyết định 107 quy định
về chức năng nhiệm vụ Tổng cục ĐBVN, các Thông tư hướng dẫn Nghị định 18 của Thủ
tướng Chính phủ về hoạt động của Quỹ BTĐB, hình thành cơ chế QLBT rõ ràng minh bạch gắn
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liền với quyền hạn và trách nhiệm mỗi pháp nhân tham gia”.

Trung tâm QLĐB cơ sở khi được thành lập sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh
phí hoạt động, trực thuộc Cục QLĐB khu vực, thực hiện nhiệm vụ trực tiếp quản lý và giám sát
hoạt động bảo trì các tuyến quốc lộ theo khu vực được giao. Trung tâm có tư cách pháp nhân,
con dấu, tài khoản tại ngân hàng và kho bạc nhà nước địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cho biết: Tổng cục đã đưa
ra tiêu chí để Tổ chức hệ thống Trung tâm QLĐB cơ sở. Mỗi Trung tâm sẽ quản lý khoảng từ
250 - 400km quốc lộ, trung bình khoảng 300km, bán kính quản lý không quá 100km để thuận
tiện cho công tác tuần kiểm. Tuyến quản lý được giới hạn trùng với địa giới hành chính để
thuận lợi trong phối hợp công tác với chính quyền địa phương. Trụ sở cho mỗi Trung tâm trên
cơ sở các Hạt QLGT hiện tại đảm bảo được các yêu cầu: Vị trí ở trung điểm các tuyến QL dự
kiến giao quản lý, có cơ sở vật chất tốt và ưu tiên địa điểm tại các thị trấn thị tứ để đảm bảo
điều kiện sinh hoạt cho CBVC.

Theo quy mô hiện tại thì mỗi Cục QLĐB khu vực dự kiến có từ 5 - 8 Trung tâm. Số viên chức
của mỗi Trung tâm khoảng từ 12 - 18 người, nguồn cán bộ từ việc sắp xếp lại tổ chức- nhân sự
của Cục QLĐB khu vực và tuyển dụng hợp đồng thêm.

Trong đó 8 cán bộ tuần kiểm và giám sát có trình độ kĩ sư, mỗi người chuyên trách quản lý trực
tiếp mọi hoạt động trên 40km QL.

Theo Báo GTVT
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