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U BAN NRAN DAN

THANH PHO BA NANG
S& SOB /QD-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hinh phüc
DàNcng, ngày 0.9 thang 02 nám 2021

QUYET B!NH
V vic thành 1p T cong tác lien ngành d tháo gO các khó khAn,
vu*ng mac cüa dr an du tir xây drng
CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can thLuát Td ch'c chInh quyn diapinrang ngày 19 thang 6 nám 2015;
Can cii' Luát tha ddi, bd sung mat sd diu cza Luat I'd chic Chmnh phi và
Luç2t To chi'c chInh quyn d.iaphirctngngay 22 tháng 11 nám 2019,
C'àn cü Quyet dinh sd 4980/QD-UBND ngày 02 tháng 7 nám 2010 cüa hi
t.ich ly ban nhdn dan thành phd Da N&'ig ban hành Quy che' thành lap, to chi'c Va
hoqt dang cza các to' chi'c phdi hcip lien ngành thuac thdm quyn quyêt dinh cia
Cht tjch Uy ban nhán dan thànhphdDàNang,•
Triln khai Thông báo sd 32-TB-TU ngày 31 tháng 12 nám 2020 cia Ban
Thtrô'ng vy Thành zy kit luan tçii budi lam vic vái Ban can sy dáng Uy ban nhân
dan thành phO;
Theo d nghf cza So' Kê' hoçich và Ddu tu' tqi COng van so' 276/SKHDT-KTN
ng4y 01 tháng 02 nOm 2021 vO d nghj cia SO' Nai vy tçñ TO' trmnh sd 413/TTr-SNV
ngOy 04 tháng 02 nOm 2021.

QUYET BINH:
Biu 1. Thành 1p T cong tác lien ngành d tháo gO' các khO khàn, vixàng
mac cüa dir an dâu tu xay dirng (sau day viêt tt là To) nhi,r sau:
1. T tnrong: Ong H K' Minh, Phó Chü tich Thuing trirc Uy ban nhân dan
thành phô Ba Ning.
2. T phó Thi.r?ng tmc: Ba TrAn Thi Thanh Tam, Giám d& S K hoach và Du tu.
3. T phó: Ba Nguyn Thj Thanh Hucmg, Phó Giám d6c S& K hoch và Dâu tr.
4. Thành viên:
- Ba Lê Thj BIch Thu.n, Giám d& S& Giáo diic và Dào tao.
- Ong Dinh Quang Ci.ra'ng, Phó Chánh VAn phông Uy ban nhan dan thành ph
Ba Nng.

- Ong Ta Tir Binh, Phó Giám d& S Tu pháp.
- Ong VO Tn Ha, Phó Giám d6c Sâ Xây dirng.
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- Ong Nguyn Quang Vinh, Phó Giám dc S& Tài nguyen và Môi tm&ng..
- Ong Büi Hng Trung, Phó Giám c1c S& Giao thông Van tài.
- Ong Nguyn Ng9c Anh, Phó Giám dc Sâ Tài chInh.
- Ong Lê Son Phong, Phó Giám dc Sâ Thông tin và Truyn thông.
- Ba Nguyn Thj Thiy Mai, Phó Giám d& S& Cong Thuong.
- Ong Hoàng Thanh Hôa, Phó Giám d& Si Nông nghip và Phát trin nông thôn.
- Ba Trn Thanh Thüy, Phó Giám dc S& Y t.
- Ong Tr.n Van Hoàng, Phó Giám dc S& Khoa h9c và Cong ngh.
Ong Ha V, Phó Giám dc S VAn hóa và Th thao.
- Ba Nguyn Thj Hong An, Phó Chánh Thanh tra thành ph Dà Nng.
- Ong H Thuyên, Chü tjch Üy ban nhân dan qun Thanh Khê.
- Ong Hoàng Son Trà, Chü tjch TJy ban nhân dan qun San Trà.
- Ong Nguyn Ha Nam, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Hôa Vang.
- Ong Nguyn Minh Huy, Phó Chü tjch Thumg trtrc Uy ban nhn dan qun Hài Châu.
- Ong Nguyn Nhung, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan qun Lien Chiu.
- Ong Nguyen Di.rc Vit, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan qun Ngü Hành Son.
- Ong Vô Thiên Sinh, Phó Ch tjch Uy ban nhân dan qun Crn L.
- Ong Thai Ng9c Trung, Phó Tnthng Ban Quân 1 Khu cong ngh cao và các
khu cOng nghip Dà Nng.
- Ong Nguyn VAn Anh, Giám dc Ban Quãn 1 các di.r an phát trin ha tang
khu cong nghip và cong ngh cao Dà Nng.
- Ong VO Tin Dung, Giám dc Ban Quãn 1 dir an du tu xây drng các cong
trInh nông nghip và phát triên nông thôn Dà Nng.
- Ong Nguyn Hftu Nhat, Phó Giám dc phii trách Ban Quàn 1 dir an du ti.r
xây dng ha t.ng và phát trin do thj Dà Nang.
- Ong Lê Minh Tu.n, Phó Giám dc Ban Quàn 1 dr an du tu xây dirng CC
cong trInh giao thông Dà Nkg.
Ong Lê VAn Tuyt, Phó Giám dc Ban Quãn 1 d%r an di tu xây dirng các
cong trInh dan diing và cOng nghip Da Nng.
- Ong Hu'nh Anh Vu, Phó Giám dc ph trách Ban Quàn 1 các dr an du tu
co so ha tang uu tiên thành phô Dà Nng.
- Ong Dng DInh Dirc, Phó Vin truOng Vin Nghiên ciru Phát trin Kinh th Xã hi Dà Nng.
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'- Ong Nguyn DIrih Hi'uig, Tng Giám dc Cong ty C phn Chiu sang cong cong
Dà Nng.
- Ong H Minh Nam, Phó Tng Giám d& Cong ty C phn Cp nithc Ba Nng.
- Di din lânh dto Cong ty Thoát nuâc và Xi'r l nu&c thai Ba Näng.
- Dai din lânh do Cong ty TNHH MTV Din 1trc Ba Nng.
- Di din Cong an thành ph Ba Nng.
- Bi din B Chi huy Quân sr thành ph Ba Nng.
- Dai din B Chi huy B di Biên phông thành ph Ba Nng.
- M&i dai din lành do Kho bc Nhà nuâc Ba Nang.
- MYi d.i din lãnh do

Civic

Thus Ba Nkg.

5. T tnrng quyt djnh vic mi them dai din cüa các cci quan, t chirc, dan
v, doanh nghip, Ca nhân có lien quan tham gia trong các cuc h9p cüa To dê gop
kiên, tu van và phôi hçip thirc hin.
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Dieu 2. Nhiem vil, che dç lam vice, co quan thtrong trirc cua To
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a) Be xuât hithng giài quyêt thuc thâm quyên giâi quyêt cüa Uy ban
dan thành ph Ba Ning và thm quyn giài quyêt cüa các s&, ngành rnt CáCh/
th nh.rn tháo g các các kho khàn, vung m.c trong qua trInh triên khai cüa (
dçr an du tu xây dçrng trên dja bàn thành pM.
b) Phát hin nhüng kho khàn, vrnng mc trong qua trinh t ch't'rc thirc hin
nhim vii, kêt 1un, kin ngh; tham mllu, báo cáo và d xut Uy ban nhân dan
thành phô xem xét, quy& djnh.
2. Ch d lam viêc cüa T&
a) T có Quy ch lam vic và b phn gii1p vic cho T do S& K hoach và D.0
tu chü tn, phôi hqp các ca quan, dan vj t?i Diu 1 tham mini To tnthng quyêt djnh.
b) T lam viêc theo cM d kiêm nhiêm.
3. Sâ K hoach và Bu tu là ca quan thuàng trrc và bâo dam diu kin hoat
dng cüa T6, tong hop danh sách thành viên cii th, kin cüa các thành viên lien
quan den nhim vi cüa1T& Các ca quan, th chi.'rc, don vj tai Diu 1 có van bàn cr
nguôi tham gia To, b hn giáp vic cho T g1ri S& K hoach và DAu tu.
4. Kinh phi boat dng cüa T do ngân sách nba nuâc dam bào theo quy djnh.
Diu 3. Trách nhiêm các thành viên T
1. Trách nhim cüa T tnr&ng:
a) Chi dao, t chirc thirc hin nhim v1i, diu hành hoat dng cüa T, phân
cong nhim vli dôi v&i các To phó và thành vién T&
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b) Triu t.p và chü trI các cuc hçp ciia T, chi do chun bj ni dung các
vn d dua ra thã 1un trong cuc h9p T, k các van bàn cüa To.
c)Xir 1 các d xut, kin nghj cüa các thành viên To.
2. Trách nhim cüa các T phó:
a) Thc hin và chu trách nhim v các nhim viii do T truàng phân cong.
b) Chi do, diu hãnh các hot dng cUa T theo phân cong cüa T trix&ng
hoc khi &rcic To trii&ng üy quyn.
c) I( các van bàn, k& luan khi duqc T tril&ng üy quyn.
3. Trách nhim cüa các thành viên:
a) Chju trách nhim thrc hin nhim vi theo phân công, tham gia dy dü các
cuc hçp cüa T khi có thông báo mii hçp.
b) Nghiên ciru, dóng gop kin chuyên mon v các vn d dua ia thào 1un
trong cuc hçp T& Tnthng hçip vng mt phái có trách nhim gop kiên bang van
bàn hoc üy quyn d ngi.ri khác hçp thay, kiên phát biêu cüa ngui h9p thay
cüng là kiên chInh thüc.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành k tir ngày k và T tir giâi th
sau khi hoàn thành nhim v11.
13iu 5. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành pM Dà Nng, Giárn dc
các SO: Kê hotch Va Du tr, Giáo diic Va Dào tto, Tài nguyen và Môi truà'ng, Xây
dyng, Tài chInh, Tr pháp, Giao thông V.n tái, Cong Thuang, Thông tin và Truyên
thông, Nông nghip và Phát trién nông thOn, Y té, Khoa h9c và Cong ngh, Van
hóa và Th thao, Ni vi; Chánh Thanh tra thành pM Dà Nng; Tru&ng Ban Quân
1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Dà Nng; Giám dOe Cong an thành
phô Dà Nng; Chi buy tru&ng B Chi buy Quân sir thành phô Dà Nng; Chi huy
tru&ng B Chi huy B di Biên phông thành pM Dà Nng; Cic trung Ciic Thug
thành phô Dà Nng; Kho bc Nhà nuóc Dà Nng; Chü tjch Uy ban nhân dan các
qu.n, huyn; thu tru&ng các ca quan, th chirc, dn vj, Ca nhân Co ten ti Diu 1 và
T can cir Quyt djnh nay d thi hành./.
ice
Noi n/il,,:
-NhuDieu5;
- Thu&ng trirc Thành üy (dê báo cáo);
- Ththng trrc HDND thành ph (d báo cáo);
- Cng thông tin din tr thành pho;
- Luu: VT, SNV.

Lê Trung Chinh

