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Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng,
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng
công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số: 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính
phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị ñịnh số: 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm
2005 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; Nghị ñịnh số:
209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng
công trình xây dựng; Nghị ñịnh số: 112/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số: 16/2005/Nð-CP; Nghị ñịnh số:
99/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công
trình;
Xét ñề nghị của Sở Xây dựng Hải Dương tại tờ trình số: 130/TTr-SXD
ngày 13 tháng 11 năm 2007,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy ñịnh phân cấp quản lý
trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án ñầu tư xây dựng công
trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các hoạt ñộng xây dựng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 3978/2005/Qð-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh. Các quy ñịnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ñây trái với quy ñịnh ban
hành kèm theo Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban,
Ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn; chủ ñầu tư các dự án và các chủ thể tham gia
hoạt ñộng xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng, Bộ KH&ðT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- ðoàn ñại biểu quốc hội tỉnh;
- Thường trực HðND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HðND tỉnh;
- Như ðiều 3;
- Các chuyên viên VP;
- Lưu: VP.
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