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QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh phân cấp thẩm quyền thẩm ñịnh thiết kế xây dựng ñối với
công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn
Nhà nước ngoài ngân sách) trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 9/6/20125;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật số 80/2015/QH13 ngày
22/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 18/6/2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 018/6/2015 của Chính phủ về quản lý
dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2017/Nð-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa ñổibổ
sung một số ñiều Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 018/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2017/Nð-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
hướng dẫn về cấp phép xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
quy ñịnh về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt
ñộng ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự án và
thiết kế, dự toán xây dựng công trính;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 9397/TTr-SXD ngày
27/11/2019 về việc ban hành quyết ñịnh phân cấp công tác thẩm ñịnh thiết kế trong
lĩnh vực xây dựng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Giao phòng chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện
chủ trì thẩm ñịnh thiết kế ñối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác
theo quy mô ñã ñược UBND thành phố phân cấp thẩm quyền cấp, ñiều chỉnh, gia
hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng tại Khoản 2, ðiều 3 Quy ñịnh chi tiết một
số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 45/2018/Qð-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố
ðà Nẵng về việc ban hành Quy ñịnh chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây
dựng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng , cụ thể:

