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UY BAN NHAN DAN
TINH BA RIA - VUNG TAU

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM
Dc 1p - T do - Hnh phñc

S& O- /2022/QD-UBND

Ba Rja - Ving Tàu, ngày 22-tháng Oàm 2022

QUYET D!NH
Phãn cap mt so ni dung ye quãn 1 chat ltrçrng
cong trInh xây drng và quail 1 chi phi, dy an du tir
xây drng trên da bàn tinh Ba RIa - Vüng Tàu

UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A — VUNG TAU
C'án c Lugt Tc chic chInh quyn dja phzto'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can cii' Lugt tha di, bd sung mQ7 so' diê'u cia Luat To chi'c C'hInh phz và
Lut TO ch&c chInh quyên djaphu'cing ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can ct' Lut Ban hành van bàn quy phcim pháp lugt ngày 22 tháng 6 nám
2015;
Can cz' Luát tha ddi, bd sung mt s dié'u cza Lugt Ban hành van bàn quy
phgm pháp lugt ngày 18 tháng 6 nàm 2020,
Can cz Lut Xây dyi'ig ngày 18 tháng 6 nám 2014,
Can ct Luát tha di, b sung mt sO' dié'u cia Lut Xáy dy'ng ngày 17
tháng 6 näm 2020;
Can ci Nghj djnh 5 34/2016/ND-CF ngày 14 tháng 5 nàm 2016 cia
ChInh phz Quy djnh chi tiêt mt sO diêu và bin pháp thi hành Lug7 Ban hành
van bàn quyphgm pháp luát,
Can cii' Nghj djnh s 154/2020ND-CP ngày 31 tháng 12 nám 2020 cia
ChInh phi tha dOi, bó sung mç3t sO diêu cza Nghj djnh sO 34/2016/ND-CF ngày
14 tháng 5 nám 2016 cia GhInh phz Quy djnh chi tiêt mt sO diêu và bin pháp
thi hành Lut Ban hành van bàn quy phgm pháp lut,
Can th Nghj djnh s 06/2021/ND-CF ngày 26 tháng 01 nàm 2021 cüa
ChInh pht Quy djnh chi tiét mt sO ni dung ye quàn lj chat lu'cing, thi Cong xây
dyng và báo trl cOng trinh xáy dy'ng,
Can ct' Nghj djnh s 10/2021/ND-CT ngày 09 tháng 02 nàm 2021 cza
ChInhphi ye Quán lj chi phi dáu ttrxáy dy'ng,
Càn cz Nghj djnh s 15/2021/ND-CT ngày 03 tháng 3 nam 2021 cia
ChInh p/'n Quy ã'inh chi tit mt s6 n5i dung ye quOn l) dc an dáu tu'xáy dng,
Can cz' ThOng hr so 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 nám 2021 cia B5
tru*ng Bó Xáy dzrng Hzcó'ng dan mt sO n5i dung xác djnh và quán lj chi phi
dcu hr xáy dy'ng;
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Theo d nghj cia Sà Xây du'ng tgi van bàn so' 288/SXD-QLXD ngày
21/01/2022 và Ta trInh sO 106/TTr-SXD ngày 08 tháng 10 nàm 2021 dzr tháo
Quyét djnh Phán cap mt so ni dung ye quán lj chat lu'crng cOng trinh xây dzmg
và quán lj chi phi, dy' an d'áu tu' xây dy'ng trên dja bàn tlnh Ba Rja - Vüng Tàu.

QUYET D!NH:
Diêu 1. Phm vi diêu chinh và dôi t1r9ng áp diing
1. Pham vi diu chinh
Quyt djnh nay quy djnh phân cp rnt s ni dung v quân 1 cht hrçng
cong trInh xây dirng và quân 1 chi phi, dir an dâu tu' xây dirng trên dja bàn tinh
BàRja-VüngTàu.
2. DOi tixçing áp diing
Quyt djnh nay áp diing di vi các co quan quàn 1 Nba nuôc, tO chüc,
cá nhân có lien quan den quãn 1 chat luçing cOng trInh xây dimg và quân 1 chi
phi, dir an dâu tu' xay dirng trên dja bàn tinh Ba Ra — Vüng Tàu.
Diu 2. Ni dung phân cp, quyên hin, trách nhim và ni dung thrc
hin
1. Phân cp cho Phông Tài nguyen và Môi tru'?mg huyn Con Dáo; Phông
Quán 1 do thi, PhOng Kinh tê và Ha tang thuc Uy ban nhân dan các huyn, thj
xâ, thành phô chi trI thirc hin kiêm tra cOng tác nghim thu dôi vi cOng trInh
cap IV thuc trách nhirn cüa các co quan chuyên mon ye xây dçrng thuc Uy
ban nhân dan tinh trên dja bàn (trà các cong trInh dâu tu' xây dirng trên hai dja
bàn huyn tró len, cong trInh hoc hing miic cOng trInh hrâi din trung h the
thuc di,r an do Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh dâu tu); thc hin quyên htn,
trách nhim và ni dung ye kiêm tra cong tác nghim thu theo quy dnh ti
khoãn 4, 5, 6 Diêu 24 Nghj djnh so 06/2021/ND-CP ngày 26 tháng 01 näm 2021
cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye quãn l chat luçmg, thi cOng
xây dirng và bào tn cong trInh xây dirng.
2. Phân cap cho Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph
a) Chü trI giâi quyt déi vâi sr c cOng trInh xây dçrng cp III trên dja bàn;
thrc hin quyên hin, trách nhim và ni dung ye giãi quyét sir cô cOng trInh xây
dirng theo quy djnh ti diem a, b, c, d khoàn 2 Diêu 45 Nghj dnh so
06/202 1/ND-CP;
b) Tiêp nhn h so thông báo khâi cOng kern theo h so thit k xây dirng
dôi vth các cOng trInh thuc dOi tung mien giây phép xây dçrng theo quy djnh
ti dim g khoãn 2 Dieu 89 Lut Xây dirng ngày 18 tháng 6 nàm 2014 duqc süa
dOi, b sung tai khoãn 30 Diêu 1 Lust süa dOi, bô sung mt sO dieu cüa Lut
Xây drng ngày 17 tháng 6 narn 2020; thirc hin quyên htn, trách nhim và ni
dung v quán 1)2 trt tçr xây dirng quy djnh ti khoàn 2, 3 Dieu 56 Nghj djnh sO
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15/2021/ND-CP ngày 03 tháng 3 nàm 2021 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt mt
so ni dung ye quãn 1 dci an dâu tu xây drng.
3. Diu chinh phân cp cho Ban Quán 1 các khu Cong nghip
a) Thirc hin viC kim tra Cong tác nghim thu các cong trInh xây drng
thuc thâm quyên quán 1 trong các khu cong nghip; trü các cong trInh Cong
nghip 1uyn kim, khai thác mó, chê biên khoáng san, dâu khI, näng lugng và
hóa chat; thuc hin quyên htn, trách nhim và ni dung ye kiêm tra cong tác
nghim thu theo quy dinh tai khoán 4, 5, 6 Diêu 24 Nghj djnh so 06/2021/NDCP;
b) Thâm dnh Báo cáo nghiên ciru khá thi, Báo cáo kinh t - k5 thut, thit
kê triên khai sau thiêt kê co si dOi vôi Cac dir an dUçYC dâu tu xây dirng trong
khu cOng nghip; tth các cong trInh cOng nghip luyn kim, khai tháC rnO, chê
biên khoáng san, dâu khI, nàng 1ung và hóa Chat; thilC hin quyên han, trách
nhiêm và ni dung ye thâm djnh Báo cáo nghiên c1ru khá thi, Báo CáO kinh tê k thuât, thiêt kê triên khai sau thiêt ké Ca si theo quy djnh tai diem b khoán 1,
diem b khoãn 2, diem b khoãn 3, diem b khoãn 4 Diêu 13; Diêu 15; diem b
khoán 1, diem b khoàn 2, diem b khoán 3, diem b khoãn 4, khoán 5, khoán 6
Diêu 36; Diêu 38 và khoãn 1 Diêu 39 Nghj djnh sO 15/2021/ND-CP.
4. Phân Cap cho S Xây dirng Ong b Chi s giá xay dirng theo quy djnh
ti diem b khoãn 3 Diêu 27 Nghj djnh so 10/2021/ND-CP ngày 09 tháng 02 näm
2021 cüa ChInh phü ye Quân 1 Chi phi dâu tu xây dirng; th1.rC hin quyên hin,
tráCh nhim và ni dung ye cOng bô Chi so giá xãy dimg theo quy djnh ti Diêu
10 Thông tu sO 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 nàm 2021 cua Bô tru&ng Bô
Xây dnig Hiing dn mt sO ni dung XáC djnh yà quán l Chi phi dàu tu xây
dirng.
Diu 3. Trách nhiêm thi hành
1. Uy ban nhân dan CáC huyn, th xã, thành ph Ban Quãn 1 CáC khu
COng nghip; CáC phông có Chuc nàng quân 1 xây dirng thuc Uy ban nhân dan
cac huyn, thj xâ, thành phO có trách nhim kin toàn, sap xep to chtrc bO may,
dam bào dü nàng hrc dê thirc hin tot các nhim yu ducc phân cap; hithng dn
yà cOng khai trInh t11, thu t1ic hành chInh giài quyêt các cOng yiêc duc phân cap.
2. Giao S Xây dimg là ca quan du môi, giàp Uy ban nhân dan tinh t
chüc huóng dan, kiêm tra các co quan thrc hin diing các quy djnh cüa Nba
nuc dOi vi các nhim vii du?c phân cap; báo cáo Uy ban nhân dântinh djnh
kST trithc ngày 31 tháng 12 hang nAm hotc dt xuât ket qua thirc hin; tOng h'p
kien phãn ánh cüa các tO chtrc, cá nhân yà dê xuât Uy ban nhân dan tinh diêu
chinh ni dung phân cap cho phü hgp.
Diu 4. Diêu khoãn thi hành
1. Quyt dnh nay CO hiu hrc ttr ngày Otháng 3 näm 2022.
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2. Quyt dinh nay thay th Quyt djnh s 1 1/2017/QD-UBND ngày 07
tháng 4 nàm 2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Thu Phân cap, üy
quyên mt so ni dung ye quàn 1 chat 1ung cong trInh xây drng và quãn 1 dir
an dâu tu xây drng trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sâ: Xây dirng,
Giao thông vn tãi, Cong Thucing, Nông nghip và Phát triên nông thôn; Tru&ng
Ban Quân 1 các khu cong nghip; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã,
thành phô; Thu tru&ng các cd quan, dcm vj và các to chüc, Ca nhân có lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi nhân:
- Nht.r Diéu 4;
- Van phOng ChInh phO; Website ChInh phci;
- B Xây dirng;
- B Ti.r pháp (Cuc Kiêm tra van bàn);
- Doàn DBQH va HDND tinh;
- TTr. Tinh ty, TTr. HDND tinh;
- ChU tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh va
các Ciy viên UBND tinh;
- UBMTTQ và các to chirc doàn the cap tinh;
- Dài PTTH tinh, Báo BR-VT;
- Trung tarn Cong báo — Tin h9c tinh;
- Sà Tu pháp (dé theo doi);
- Lu'u VT,TH2,TH5. <ç)
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