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QUYẾT ĐỊNH
Về ủy quyền thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán
xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công
nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ
Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê
duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về ủy quyền thực hiện thẩm quyền thẩm định dự
án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công
nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các dự án,
công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước).
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà
nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc lập, trình,
thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình trong phạm vi các khu
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công nghiệp, Cụm Công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các
dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước).
Điều 2. Ủy quyền thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế,
dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm
công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Ủy ban nhân nhân tỉnh ủy quyền thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và
thiết kế, dự toán xây dựng của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
cho Ban Quản lý các khu công nghiệp đối với các dự án, công trình trong khu
công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các dự
án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước).
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm:
a) Quản lý nhà nước về những nội dung theo ủy quyền của Quyết định
này; chỉ đạo, kiểm tra phòng có chức năng quản lý về xây dựng trực thuộc thực
hiện công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo uỷ
quyền của Quyết định này.
b) Niêm yết công khai Quy trình thẩm định trên trang thông tin điện tử và
tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan.
c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quý về công tác thẩm định dự án và
thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo ủy quyền trong 10 ngày cuối của quý
và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây
dựng.
d) Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức
triển khai thực hiện Quyết định này; Theo dõi, tổng hợp những vấn đề vướng
mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết
định hoặc khi có quy định mới của các Bộ, ngành Trung ương, nếu thấy cần
thiết thì kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời Quyết định này.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
a) Kiểm tra, hướng dẫn công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây
dựng của Ban Quản lý các khu công nghiệp.
b) Phối hợp tham gia ý kiến góp ý trong quá trình thực hiện công tác thẩm
định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng của Ban Quản lý các khu công nghiệp.
c) Phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình
thực hiện thẩm định.
3. Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải:
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a) Phối hợp tham gia ý kiến góp ý trong quá trình thực hiện công tác thẩm
định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng của Ban Quản lý các khu công nghiệp.
b) Phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình
thực hiện thẩm định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết
ngày 31/12/2023.
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Ban
Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Hậu Giang, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Lưu ý: Thông tin góp ý xin gửi về đồng chí Kiều Phước Ngọc – Trưởng
phòng Phòng Quản lý Đầu tư Quy hoạch Xây dựng, Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh Hậu Giang, Số điện thoại: 0974.977774, Email:
ngockp.kcn@haugiang.gov.vn
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
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- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: TH, HC.
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