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

Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu
    

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 

về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban 
Quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển 
chính thức ODA trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 2309/TTg-QHQT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với 
môi trường và khí hậu do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Phát triển đô thị Đà Nẵng thân 
thiện với môi trường và khí hậu”;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2012 về sửa đổi 
một số điều của Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của Chủ tịch UBND 
thành phố Đà Nẵng về việc Thành lập Ban QLDA “Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng - Thành 
phố môi trường”; 

Căn cứ Quyết định số 4820/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch 
UBND thành phố về sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 
16/02/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng tại Tờ 
trình số 2240 /TTr-SKHĐT ngày 03 tháng 8 năm 2012 về việc phê duyệt Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi 
trường và khí hậu, 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 7265 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
Đà Nẵng, ngày  06  tháng 9  năm 2012



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu (Sau 
đây gọi tắt là Ban QLDA). 

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Ban QLDA có 
trách nhiệm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất với UBND thành phố 
xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Điều 3. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 4489/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố về ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng-
Thành phố môi trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Viện Quy 
hoạch Xây dựng Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 
có liên quan và Giám đốc Ban QLDA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

   Văn Hữu Chiến


