ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH
Số: 02 /2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tánh Linh, ngày 30 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tánh Linh
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về
việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ - UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và Trưởng
phòng Nội vụ huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tánh Linh là
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tánh Linh, trên cơ sở giữ
nguyên trạng về biên chế, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và các vấn
đề có liên quan khác của Ban quản lý Dự án huyện Tánh Linh đơn vị trực thuộc
UBND huyện Tánh Linh.
Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan để tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định vị trí, chức năng, quyền
hạn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng huyện theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2017
và thay thế cho Quyết định số 438/2001/QĐ/CT-UBĐL ngày 07/8/2001 của
UBND huyện Tánh Linh.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ
huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng huyện Tánh Linh căn cứ Quyết định thi hành./.
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