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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây
dựng về việc quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây
dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây
dựng về việc quy ñịnh thẩm tra, thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây
dựng về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị ñịnh số
15/2013/Nð-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình
xây dựng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng thành phố ðà Nẵng tại Công văn số
1377/SXD-QLCL ngày 12/3/2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh Phân công, phân cấp
trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên ñịa bàn thành
phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Giao Giám ñốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có
liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám ñốc các Sở: Xây
dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố ðà Nẵng; Chủ tịch UBND các
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