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Số:  10/2006/QĐ-UBND            Hòa Vang, ngày 31  tháng 5  năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng huyện Hoà Vang
_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 

về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2000 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nhiệm vụ, quyền hạn của 
UBND các quận, huyện trong quản lý kinh tế - xã hội và phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 12 năm 2003 của UBND 
thành phố Đà Nẵng quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư xây dựng 
trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 5 năm 2005 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung quy định một số vấn đề về mua sắm, 
quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 
190/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính quyền và Chánh Văn phòng 
UBND huyện Hòa Vang,

                QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoà Vang.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, các đơn vị và các tổ 
chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Nhơn
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QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng huyện Hoà Vang
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 10/2006/ QĐ -UBND  
ngày 31 tháng 5 năm 2006 của UBND huyện Hoà Vang)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:
Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Hoà Vang (gọi tắt là Ban quản lý), nhiệm vụ của Trưởng ban, 
Phó ban, các thành viên trong Ban và mối quan hệ của Ban với các cơ quan liên quan.

Điều 2. Ban Quản lý là một bộ phận của Văn phòng UBND huyện, trực thuộc 
quản lý của Văn phòng UBND huyện,có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được 
mở tài khoản theo quy định của pháp luật để giao dịch trong phạm vi quyền hạn và 
nhiệm vụ được giao.

Chương II
TỔ CHỨC VÀ  HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Bộ máy tổ chức của Ban quản lý phải đảm bảo cơ cấu, thành phần như 
sau: 

- Trưởng ban:  Phụ trách chung
- Phó ban: Phụ trách chuyên môn
- Nhân viên kế toán - hành chính
- Các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; 

Xây dựng giao thông và thuỷ lợi; xây dựng công trình điện và các lĩnh vực khác; Giải 
toả đền bù và giải phóng mặt bằng, kể cả các dự án của Thành phố trên địa bàn 
huyện.

Điều 4. Trách nhiệm của các cá nhân trong Ban quản lý
- Trưởng Ban: Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chánh Văn 

phòng UBND huyện  trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và những qui 
định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng công trình:

+ Trực tiếp điều hành công việc của Ban, phân công nhiệm vụ cụ thể (bằng văn 
bản) cho Phó ban, các thành viên và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về những 
vi phạm kỹ luật của các thành viên thuộc quyền quản lý.



+ Thực hiện việc quản lý thu chi  cũng như chế độ công khai tài chính của Ban 
theo qui định.

-  Phó ban: Là người giúp việc cho Trưởng ban, được Trưởng ban giao cho 
những nhiệm vụ trong phạm vi nhất định, chủ động giải quyết công việc, đồng thời 
phải báo cáo thường xuyên, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả công việc 
được giao. Nếu có vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải báo cáo cho 
Trưởng ban;

- Phó ban thay mặt điều hành công việc của Ban trong thời gian Trưởng ban 
vắng mặt;

- Từng thành viên: 
+ Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban theo khả năng 

chuyên môn, nghiệp vụ;
+ Phải có trách nhiệm hoàn thành tốt những công việc được giao.
+ Thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo và chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trước Trưởng ban đối với nhiệm vụ được giao của mình. Chịu sự 
điều hành trực tiếp của Phó ban chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 
phân công;

+ Vì nhu cầu công việc do UBND huyện yêu cầu, nếu được phân công hoặc thay 
đổi công việc đột xuất  thì người được phân công nhiệm vụ phải tuyệt đối chấp hành;

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý 
1. Nhiệm vụ:
Trực tiếp tham mưu cho UBND huyện về những nội dung cụ thể như sau:
- Thực hiện các thủ tục về đền bù, giải tỏa, giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây 

dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng 
công trình;

- Lập hồ sơ dự thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công 
trình, trình UBND huyện phê duyệt chọn nhà thầu;

- Ban quản lý phối hợp với nhà thầu tư vấn xây dựng lập hồ sơ thiết kế, dự toán, 
tổng dự toán công trình, chuyển Phòng Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, trình UBND 
huyện phê duyệt;

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt, Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng có nhiệm vụ:

- Lập hồ sơ dự thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công 
trình, trình UBND huyện phê duyệt chọn nhà thầu thi công;

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của  UBND huyện;
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo qui định;
- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;



- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ  sinh 
môi trường của công trình xây dựng;

- Nghiệm thu bàn giao công trình;
- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hằng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn 

thành đưa vào khai thác, sử dụng;
Ngoài những công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư và điều hành dự án, 

Ban quản lý có nhiệm vụ phối hợp với các Phòng chuyên môn tổ chức thực hiện công 
tác đền bù giải toả, giải phóng mặt bằng tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 
huyện Hoà Vang;

2. Quyền hạn:
- Được tham gia các cuộc họp của UBND huyện, để bàn bạc, giải quyết các vấn 

đề có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng;
- Tham mưu, đề xuất với UBND huyện về những vấn đề phát sinh vượt quá 

thẩm quyền giải quyết trong quá trình thực thi nhiệm vụ;
- Kiến nghị cho UBND huyện về chế độ thưởng phạt hoặc chấm dứt hợp đồng 

đối với các nhà thầu nếu xét thấy nhà thầu không thực hiện đúng các nội dung trong 
hợp đồng đã ký kết;

- Đề nghị UBND huyện xử phạt đối với các nhà thầu xây dựng không chấp hành 
nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

Điều 6. Mối quan hệ giữa Ban quản lý với  các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã 
và các đơn vị khác có liên quan.

- Đối với các phòng ban:
Ban quản lý phối  hợp chặt chẽ với các phòng, ban trong những nội dung công 

việc có liên quan nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
UBND huyện;

-  Đối với UBND các xã:
Ban quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND các xã  nơi 

có công trình xây dựng nhằm vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương 
của Đảng và Nhà nước trong việc đền bù, giải tỏa, di dời đất đai,nhà cửa, vật kiến 
trúc nhằm phục vụ kịp thời tiến độ thi công cũng như bảo đảm các điều kiện thi công 
trình. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức thực hiện tốt tinh thần quyết định số 
80/2005/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về công tác 
tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Các đơn vị khác có liên quan:
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban quản lý  phối hợp đầy đủ với 

các đơn vị khác có liên quan đến công trình như: Ngành giáo dục, quân đội, công an, 
giao thông, cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường... nhằm 
vận động các đơn vị đó tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 



quản lý hoàn thành nhiệm vụ do UBND huyện giao trên cơ sở theo đúng luật pháp và 
những qui định hiện hành của nhà nước.

Điều 7. Chế độ hội họp và báo cáo:
- Mọi cuộc họp trong cơ quan phải do Trưởng ban chủ trì và phải có thư ký ghi 

biên bản;
- Vào sáng thứ hai hàng tuần hội ý giao ban rút kinh nghiệm công tác tuần qua 

và tiếp tục triển khai công tác tuần đến;
- Hàng tháng, hàng quý họp sơ kết vào ngày cuối cùng của tháng, quý;
- Trưởng ban Ban quản lý có trách nhiệm báo cáo đầy đủ công tác theo định kỳ 

hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo UBND huyện và của Văn phòng UBND 
huyện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có những vướng mắc hoặc phát sinh 
những công việc ngoài phạm vi cho phép phải kịp thời báo cáo để lãnh đạo UBND 
huyện có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời;

- Nghiêm cấm việc thông tin, báo cáo của các thành viên khác trong ban vượt 
cấp sai thẩm quyền và chưa có sự thống nhất của Trưởng ban;

- Trong cơ quan phải hết sức phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề cao trách 
nhiệm cá nhân, tôn trọng trí tuệ tập thể cùng nhau thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến 
nhằm tìm ra những biện pháp tối ưu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được lãnh đạo 
giao;

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm.
- Tập thể Ban quản lý, các cá nhân có những đóng  góp tích cực, có hiệu quả 

trong việc tham gia thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được đề nghị các 
cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng kịp thời theo những qui định về khen 
thưởng hiện hành của Nhà nước;

-  Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền của Ban quản lý để làm những việc 
trái với những qui định của pháp luật và trái với qui chế này;

- Tập thể, cá nhân vi phạm các qui định của qui chế này đều bị xử lý theo qui 
định của pháp luật;

Điều 9. Kinh phí hoạt động.
Kinh phí hoạt động của Ban quản lý được sử dụng từ chi phí quản lý của từng 

dự án theo quy định của Nhà nước. Trong quá trình điều hành dự án được tạm ứng 
trước từ nguồn ngân sách huyện để chi phí cho các hoạt động của ban quản lý và phải 
hoàn trả lại cho ngân sách khi công trình đã được thanh, quyết toán.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Văn phòng UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn 
vị liên quan, UBND các xã căn cứ Quy định này triển khai thực hiện. Các công trình 



đã triển khai từ tháng 4 năm 2006 được áp dụng Quy chế này. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND huyện (thông qua Văn phòng 
UBND huyện) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                
CHỦ TỊCH

                                                                                        Huỳnh Minh Nhơn


