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1TY BAN NTIAN DAN
TIIANH PRO DA NANG

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phiic

S: 3SA/QDTJBND

Dà Nang, ngày SI tháng Jonäm 2021

QUYET DINH
V vic t chfrc Ii Chi c1tc Giám ctjnh xây dirng thành ph Ba Nng
thành Phông Quãn 1 chat Iung xãy ding thuc S Xây dirng
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U BAN NHAN DAN THAMI PHO DA NANG
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C'án ci Lut i'd chtc chInh quyn dfa phu'c.rng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Luát tha doi, bó sung mç5t so diêu cza Luçt TO chc chInh phi và Lut TO chüc
chInh quyên djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
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Can cii' Nghj d1nh sO' 158/2018/ND-CF ngày ngày 22 tháng 11 nám 2018
cia ChInh ph2 quy djnh ye thành 4p, tO chic lçii, giái the tO chzc hành chInh;
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C'än ci,' Ngh a'jnh sO' 107/2020/ND-CF ngày 14 tháng 9 nám 2020 cza
C7'zInh phi tha dOi, hO sung mt so diéu cia Nghj djnh sO 24/2014/ND-c1P ngày
04 tháng 4 nám 2020 cia ChInh phz quy djnh tO chc cci quan chuyên mOn
thuóc UBND cap tinh;
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Can ci Quylt djnh sO'21/2021/QD-UBND này 30 thOng 8 nOm 2021 cia
Uy ban nhán dan thành phO ban hành Quy dnh ye quOn 1)5 tO chüv b may, biên
chê., vj frI viçc. lam, cOn b5, cOng chic trong ccr quan hành chInh thu5c thOrn
quyênquán 1)5 cia UBND thànhphô Dà NOng;
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C'án c QuyIt djnh so' 247/QD-UBND ngày 25 tháng 01 nám 2021 cza
UBND thành phO v vic ban hành Dé On Kin toàn tO chi.'c ben iTong cOc cc quan
chiiyên mOn thuc UBND thOnhphO;
Theo d nghj cia GiOm dO'c SO' XOy dyng tgi TO' trInh sO' 742 5/TTr-SXD
ngày 30 tháng 9 nOm 2021 và thOrn djnh cz.a Giám dOc SO' Ni v.i tgi TO' trInh
sO 2_49/TTrSNVngay O'IthOng4OnOm 2021.
QIJYET BIINH:
Biu 1. T chirc 1i Chi c1jc Giám djnh xây dmg thành ph Dà Nng trrc
thuOc S& Xây drng, ducic thành 1p ti Quyêt dnh so 246/QD-UB ngày 12
tháng 01 näm 2017 cüa UBND thành phô Dà Nng thành Phông Quãn 1 chat
luçing xây dirng thuc S Xây dirng.
Diu 2. Giao Giám dc Sâ Xây dirng ban hành Quy& djnh thành lap, quy
djnh ci th chirc ng, nhim vi1, quyn htn cüa Phông Quân 1 ch.t hrqng xây
dirng; b trI, phân cong cong tác dôi vi cong chüc dam báo thirc hin dy dü
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nhim vçi quàn 1 nhà niióc v cht lucing Cong tririh xay dirng, thi cong xây dirng
cOng trInh và bào tn cOng tninh xây dçrng, quãn 1 4t 1iu xay dirng; dng thi,
hu&ng dan, thirc hin vic bàn giao, tiêp nhn nhim vti, thu t1ic hành chinh, con
ngithi, tài chInh, tài san tir Chi ciic Giám djnh xây drng sang Co quan S& Xây
dirng d t ch(rc thirc hin nhim vii tai phông chuyên mOn dam bào vic tip
nhn, giài quy& lien tic các nhim vi và thu tic hành chInh có lien quan.
Vic bàn giao, tip nhn, giài quyt tài san và các vn d lien quan, giao
np con dâu cho Co quan däng k3 mâu dâu hoàn thành trong tháng 11 nàm 2021.
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Nri n/ian:
- Nhu Diêu 4;
- Thu&ng trirc HDND thành pho;
- Ban To chIrc Thành ày;
- Dãng ày khôi cac ca quan thành pho;
- Cong an thãnh phô;
- Lixu: VT, SNV.
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Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1%rc k t1r ngày k và bãi bô Quy& djnh s
246/QD-TJB ngày 12 tháng 01 nàm 2017 cüa UBND thành phô Dà Nng ye viêc
thành 1p Chi cçlc Giám djnh xây dirng thành phô Dà Nàng.
Diu 4. Chánh Van phông UBND thành ph; Giám dc các S: Xây dirng,
Ni vii, Tài chInh; thu truthig các co quan, don vj có lien quan can cr Quyêt
dinli thi hành.I.

Lê Trung Chinh

