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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Thành lập Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
và sự nghiệp khác;
Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn một số ðiều của Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015
của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên
cơ sở Ban ðầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn tỉnh là ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách
pháp nhân, có khuôn dấu và tài khoản ñể hoạt ñộng.
ðiều 2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế ñộ
làm việc và chế ñộ tài chính của Ban Quản lý dự án thực hiện theo Quy chế do
UBND tỉnh quy ñịnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2017; các quyết ñịnh trước
ñây trái với Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nội vụ,
Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan
và Giám ñốc Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

