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QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư công 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền điạ phương 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 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 4 năm 

2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và 
quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về việc phê duyệt 
Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành 
phố Hải Dương (Khu vực 1).

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 11/TTr-QLĐT ngày 
16 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố là chủ 

đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 
Dương (Khu vực 1).

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố có trách nhiệm triển 
khai thực hiện các dự án trên bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Các phòng, ban đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, 
Tài chính - Kế hoạch, Giải phóng mặt bằng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 



giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai 
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng các 
phòng, ban đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế 
hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản thành phố; Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng thành 
phố; Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy HD (để b/c);
- TT HĐND TP (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.

CHỦ TỊCH

  

                  Trần Hồ Đăng                      
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