
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND 
ngày 22/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;
    Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 
tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm 2020;
     Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật 
số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng 2014;
      Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3995/TTr-SXD ngày 10 
tháng 6 năm 2022 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 22 
tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định phân cấp thẩm quyền 
thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2020 
của UBND thành phố Đà Nẵng quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây 
dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước 
và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc thực hiện 
các thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công 
trình, dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác thực hiện theo quy định của 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP .
      
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:11/2022/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx


       Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch 
UBND các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc 
UBND các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.
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