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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Nghi Xuân, ngày        tháng 9 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Ban quản lý công trình: Di dời đường ống cấp nước sạch, phục 

vụ thực hiện tiểu dự án Nâng cấp tuyến đường An - Viên - Mỹ - Thành, 

huyện Nghi Xuân thuộc Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện 

tỉnh Hà Tĩnh" (BIIG2 - Hà Tĩnh), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng;  

 Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 

của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm 

định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình Tiểu dự án Nâng cấp tuyến đường An - Viên - Mỹ - Thành, huyện Nghi 

Xuân thuộc Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" 

(BIIG2 - Hà Tĩnh), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); 

Căn cứ Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND 

huyện Nghi Xuân về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 

bằng, tái định cư dự án Nâng cấp tuyến đường An - Viên - Mỹ - Thành, huyện 

Nghi Xuân; Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện 

Nghi Xuân về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Nâng cấp tuyến đường An - Viên - Mỹ - 

Thành, huyện Nghi Xuân; 

Căn cứ Thông báo số 315/TB-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh Thông báo kết luận giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh ngày 23 tháng 8 

năm 2021; 
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Xét đề nghị của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban quản lý xây dựng công trình Di dời đường ống 

cấp nước sạch, phục vụ thực hiện tiểu dự án Nâng cấp tuyến đường An - Viên - 

Mỹ - Thành, huyện Nghi Xuân thuộc Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn 

diện tỉnh Hà Tĩnh" (BIIG2 - Hà Tĩnh), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á 

gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội 

đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án làm Trưởng ban - Chủ tài khoản.  

          2. Ông Trần Nguyên Ngọc, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng làm 

Phó Trưởng ban. 

 3. Ông Đậu Văn Hùng, Phó Giám đốc TTƯDKHKT và BVCTVN huyện, 

thành viên. 

 4. Ông Trần Anh Tuấn, Viên chức Ban QLDA ĐT XDCB huyện, thành 

viên - phụ trách kỹ thuật. 

 5. Ông Hoàng Thanh Tuấn, Viên chức Ban QLDA ĐT XDCB huyện, 

thành viên - phụ trách kỹ thuật. 

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Kế toán Hội đồng bồi thường GPMB dự án, 

thành viên - phụ trách kế toán. 

7. Bà Nguyễn Thị Hoa, Thành viên Hội đồng bồi thường GPMB dự án, 

thành viên kiêm thủ quỹ. 

 Điều 2. Ban quản lý công trình thay mặt chủ đầu tư thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

 - Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng 

công trình, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

 - Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế với các đơn vị tham gia thực hiện 

công trình. 

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tiến độ, chất lượng, 

khối lượng công trình theo quy định. 

- Quá trình quản lý thi công có những vấn đề phức tạp, vướng mắc, điều 

chỉnh, phát sinh phải báo cáo ngay với chủ đầu tư để giải quyết, xử lý kịp thời. 

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và bàn giao công trình đưa vào sử 

dụng theo đúng quy định hiện hành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ đầu tư ủy quyền và chịu trách 

nhiệm trước chủ đầu tư về nhiệm vụ được giao. 

Ban quản lý công trình có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho 

bạc nhà nước huyện Nghi Xuân, được sử dụng con dấu của UBND huyện để 

giao dịch và tự giải tán sau khi hoàn thành thanh quyết toán và bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Ban bồi thường GPMB 

huyện; Thủ trưởng các Phòng, ban liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                       
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HĐ BT-GPMB. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        

Nguyễn Hải Nam 
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