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CÔNG BÁO/Số 23+24/Ngày 15-6-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 10/2014/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 30 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất
lượng công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng 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 ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của các luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm
2009;
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 và Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP
ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa ñổi bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh
số 12/2009/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây
dựng quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây
dựng quy ñịnh thẩm tra, thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây
dựng quy ñịnh về quản lý dự án ñầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 43/TTr-SXD ngày 08
tháng 5 năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:

