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            Đông Xuyên, ngày 01 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban quản lý dự án

Công trình: xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học trường Tiểu học 
xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG XUYÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ- CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư 06/2016/TT- BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn lập và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số: 25/2017/QĐ- UBND, ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phân cấp quản lý trong lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư 
xây dựng,  quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 
và cây sanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng HĐND&UBND xã,

          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý dự án công trình: xây dựng nhà 3 tầng 6 
phòng học của trường Tiểu học xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang gồm các ông 
(bà) có tên sau đây: 

1. Ông: Vũ Văn Kiền  Chủ tịch UBND xã Trưởng ban
2. Ông: Ngô Thành Phương Phó Chủ tịch  UBND xã Phã ban
3. Ông: Trần Ngọc Oai  CC. Địa chính- xây dựng Ủy viên
4. Ông: Bùi Văn Dũng  CC. VP. HĐND& UBND Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Trọng Tường CC. Tài chính-  Kế toán Uû viªn
6. Ông: Ngô Văn Nhiệm  Chủ tịch MTTQ xã Uû viªn
7. Ông: Nguyễn Xuân Lãm Hiệu trưởng  trường Tiểu học Uû viªn
8. Ông: Nguyễn Văn Giỏi  Trưởng ban TTND Uû viªn



Điều 2. Ban quản lý dự án công trình: xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học của 
trường Tiểu học xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang có trách nhiệm: Thực hiện 
chức năng quản lý dự án và tổ chức chỉ đạo thi công công trình theo đúng hồ sơ 
thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ thi công các quy định về quản lý đầu tư xây 
dựng cơ bản của Nhà nước.

Đề xuất xử lý các vị trí quy hoạch chưa phù hợp, khảo sát lập biên bản 
nghiệm thu những phần phát sinh thi công sau dự toán. 

Ban quản lý dự án công trình: xây dựng nhà 3 tầng 6 phòng học của trường 
Tiểu học xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang tự giải tán sau khi công trình hoàn 
thành được bàn giao đưa vào sử dụng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của 
UBND xã Đông Xuyên về việc thành lập Ban quản lý dự án Công trình xây dựng 
nhà 3 tầng 6 phòng học trường Tiểu học xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang

Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND &UBND xã và các ông, và có tên tại 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy; 
- TT HĐND xã; 
-  Như điều 3;
  - Lưu VP. UBND xã./.

CHỦ TỊCH

          Vũ Văn Kiền
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