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Thị xã Quảng Trị, ngày 07 tháng 5 năm 2020  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban quản lý dự án Công trình:  

Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc HĐND-UBND thị xã Quảng Trị 
 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 393/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND thị xã 

Quảng Trị về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng HĐND-UBND thị xã Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thị xã Quảng 

Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo 

trụ sở làm việc HĐND-UBND thị xã Quảng Trị; 

 Xét đề nghị của Kế toán trưởng Văn phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Thành lập Ban quản lý các dự án, công trình:  Sửa chữa, cải tạo Trụ sở 

làm việc HĐND-UBND thị xã Quảng Trị gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Xuân Tăng: Chánh Văn phòng - Trưởng ban. Hệ số PC: 0,55 

2. Ông Đinh Ngọc Vũ: Phó Chánh Văn phòng  - Thành viên. Hệ số PC: 0,4 

3. Bà Nguyễn Thị Dụy: Kế toán trưởng  - Thành viên. Hệ số PC: 0,3 

Điều 2. Ban quản lý dự án có quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

- Ban quản lý dự án là chủ đầu tư dự án theo hồ sơ thiết kế và Quyết định phê 

duyệt báo cáo KT-KT của UBND thị xã. 

- Tổ chức, tạo điều kiện cho đơn vị thi công và đơn vị giám sát các hoạt động 

thực thi các dự án. 

- Quản lý và triển khai thực hiện dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các 

bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa vào dự án vào 

khai thác, sử dụng. 

- Ban quản lý hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, trực thuộc Văn phòng, sử 

dụng con dấu của Văn phòng để giao dịch. 

- Kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định. 

- Ban Quản lý dự án giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, LT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tăng 
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