
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN 

Số:       /2021/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thạch An, ngày       tháng    năm 2021 

 (Dự thảo) 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của  

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện Thạch An về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây 
dựng huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An, 

tỉnh Cao Bằng. 

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng .... năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện và 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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Nông Thế Phúc 
 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-16-2016-tt-bxd-huong-dan-59-2015-nd-cp-hinh-thuc-to-chuc-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-4d546.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-59-2015-nd-cp-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-440d8.html

