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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  BÌNH ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ngày 27 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 

của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số        /TTr- SXD 

ngày   tháng     năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thẩm định, phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ………. và thay 

thế các văn bản sau: Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 về ủy 

quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự 
toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng và Quyết định số 

14/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh. 

DỰ THẢO 



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế 
hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công 

Thương; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường Trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ban KT-NS, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Báo Bình Định; 

- Đài PTTH Bình Định; 

- TT Công báo VP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh; 

- Lưu: VT, CV XDCB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 


