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CÔNG BÁO/Số 47+48/Ngày 25-10-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2896/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 08 tháng 10 năm 2013
QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Ban Quản lý dự án

các công trình trọng ñiểm tỉnh Bình ðịnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày
06 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2012/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết ñịnh số 06/2009/Qð-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của
UBND tỉnh ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán
bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp tỉnh Bình ðịnh;
Căn cứ Kết luận số 236-KL-TU ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (Khóa XVIII) tại Hội nghị lần thứ 37;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 597/TTr-SNV ngày 26
tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án các công trình trọng ñiểm tỉnh Bình ðịnh
(sau ñây gọi tắt là Ban Quản lý dự án).
1. Ban Quản lý dự án là ñơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh, hoạt
ñộng theo phương thức tự bảo ñảm toàn bộ kinh phí hoạt ñộng thường xuyên; có tư
cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý trực tiếp và toàn
diện của UBND tỉnh; ñồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn của các
cơ quan có liên quan.
Trụ sở ñặt tại: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh.

