
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN HOA LLT Dc lap - Tir do - Hnh phüc  

S6: /2020/QD-UBND Hoa Lu; ngày tháng 01 nám 2020 

QUYET IMNH 
Vê vic b sung Khoãn 2 Diu 3 và Khoãn 1 Diu 6 Quy dlnh  chirc nãng, nhini 

vy, quyCn hin vã co cau t chfrc cüa Ban Quãn l dir an du tir xây dirng 
huyn ban hành kern theo Quyt d!nh  s 1618/2017/QD-UBND 

ngày 15/8/2017 cüa Uy ban nhân dan huyn ba Lir 

UY BAN NHAN DAN HUYN HOA LIX 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dia phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

CAn cü Lut Xây drng ngày 18 tháng 6 nAm 2014; 

CAn cü Nghj djnh s 55/2012/ND-CP ngày 28/6/2012 ciia ChInh phü Quy 
djnh v thành lap, t chirc laj,  giãi th dan vj sr nghip cong 1p; Nghj djnh s 
5 9/20 151ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phU v quãn 1 dir an dAu tu xây dung; 
Nghj djnh s6 42/20171ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phü v süa di, b sung 
mt s6 diu Nghj djnh s6 59/201 51ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü v quàn 
1 dir an du ttr xay drng; Nghj djnh s 68/2017/ND-CP ngày 25/5/2017 cüa ChInh 
phü v vic quãn 1, phát trin cim cong nghip; 

CAn cr Thông tu s 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bô Xây drng 
Htràng d.n thirc hin mt s Diu cüa Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 
18/6/2015 cüa ChInh phü v hInh thCrc t6 chCrc quàn 1 dr an d&u ttr xây drng; 
Thông ttx s 15/201 7/TT-BCT ngày 31/8/2017 cüa Bô Cong Thuang v vic quy 
djnh, hixâng dn thirc hin mt s ni dung cüa Nghj djnh 68/2017/ND-CP ngày 
25/05/201 7cüa ChInh phü v quân 1, phát trin ciim cong nghip; 

Theo d nghj cüa Tnrâng phông Ni viii. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Bi sung Dim g vào Khoãn 2 Diu 3 cüa Quy djnh chirc näng, nhim 

V%1, quyn han  và ca cu t chüc cüa Ban Quân 1 dr an dAu tix xây drng huyn ban 

hãnh kern theo Quyt djnh s 1618/201 7/QD-UBND ngày 15/8/2017 cüa Uy ban 

nhân dan huyn Hoa Lu nhu sau: 

"g) Chi du ttr xây drng ha t.ng k5 thut Cim cOng nghip." 

Diu 2. Hiêu hrc thi hãnh 

Quyt djnh nay Co hiu 1rc thi hành k t ngày 18 tháng 01 nAm 2020. 



Diu 3. T chüc thirc hin 

Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Trtr&ng phông Ni vii, Giám dc 

Ban Quân l dr an ctu tu xây dirng huyn, Uy ban nhãn dan các xA, thj t4n, ThU 
trràng các cci quan, dan vj có lien quan và can b, vien chCrc, nguñ lao dung thuc 

Ban Quãn 1 dr an du tu xây dirng huyn chju trách nhim thi hãnh Quy& djnh nay.!. 

No'i n/i jmn: 
- Nhu Diêu 3; 
- Sâ TLr pháp; 
- ThLrmg tivc Huyn üy; 
- Thumg trirc HDND huyn; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Trang Thông tin din tr UBND huyn; 
- Luu: NV, VT. 
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Büi Duy Quang 
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