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Chtro'ng I
VT TRI, CHU'C NANG, NHIIM VIJ vA QUYEN IL.N
Diêu 1. Vj tn, chtrc näng
1. S& Xãy dung là Co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh; thrc
hin chüc nàng tham rnuu, giüp Uy ban nhân dan tinh quãn 1 nhà nithc ye các
linh vuc Quy hoach xây dung va kiên truc, hoat dông dâu tu ây dung, phat
triên do tin, ha tang k? thuât dO thi va khu cong nghiêp khu kmh tê khu cong
ngh cao (bao gOm: Cap nithc, thoát nu&c do thj Va khu cong nghip, khu kiiih
tê, khu cong nghê cao chiêu sang do tin cong viên, cay xanh do tin quan ly
nghTa trang, tth nghTa trang 1it sV; kêt câu ha tang giao thông do thj, không baa
gOm vic quân l' khai thác, sü dimg, baa tn kêt CâU h tang giao thông dO thj;
quan ly xây dung ngàrn dO thi, quan 1r su dung chung co so ha tang k thuât dO
thi) nha o cong so, tin trtxong bat dOng san, vat lieu xâv dung thuc hiên môt so
nhiém vi, quyên han khác thea phán cap, Uy quyên cüa Uy ban nhân dan tinh
và theo quy dnh cüa pháp 1ut.
2 So Xây dung co ti.r cach phap nhân Co COfl dâu a tai khoan riêng chiu
sr chi dto, quñn l's ye to chüc, bién die và cong taG cüa Uy ban nhàn dan tinh;
dông th&i chu sr chI dao, hithng dan, kiêrn tra ye chuyên mOn, nghip vu ciXa
Bô Xãy d%rng.
Diêu 2. Nhirn vçi Va quyên hin
1. Trmnh Uy ban ithân dan tInh:
a) Dij tháo các quyêt djnh, chi thj, các vn bàn quy djnh vic phãn cOng.
phân cap vã Uy quyên trong các iTnh virc quãn 1 nhà nuâc cua S thuc pharn
vi trách nhirn, thãm quyên cüa Uy ban nhân dan tinh;
b) Du thão quy ho?ch, kê hoach dãi h?n, 05 nàm và hang 11am, các chuong
trinh, dr an trong ngành, 1mb vrc thuc pharn vi quãn 1i nba nuóc cüa S& duc
Uy ban than dan tinh giao;
c) Dir thão chircrng tnInh, bin pháp to chüc thixc hin các nhiêm vu cãi cách
hành chmnh nhà nuóc trong các lTnh virc quail icr nba nuóc cila So trén dja bàn
tinh, dam bào phñ hp v6i mic tiêu vã ni dung chi.rong tninh tong the cãi cách
hãnh chinh nhà mthc cüa Uy ban nhân dan t.inh;
d) D%r thão các van bàn quy dinh cil the diêu kin, tiêu chuân chüc danh dOi
vii cp truOng, cap phó ciia các don vj tnrc thuc SO; cap truOng, cap phó cüa
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do thj, PhOng Kinh t và Ha tng thuc Uy ban nhàn dan cp
Phông Quãn
huyii sau khi phoi hcip, thong nhat vm cac So quan ly nganh, lrnh vrc lien quan.
cht.rrc nàng, nhirn vii, quyên han và
d) Dr thào quyêt djnh quy djnh cii
co câu to chixc cua So di.x thao quvét drnh quy drnh chixc nàng, nhiêm u quvén
ban và co cu chüc cüa dcrn v six I1ghiD cOng ip thuc s&.
e) Di.r thâo quyêt djnh thành 1p, sap nlip, cliia tách, tO chrc li, giài the
các tO chüc, don vj thuôc So theo quy dinh cüa pháp 1ut.
g) Di thâo quyêt djnh thirc hien xà hii hóa các hoat dng cung i.'rng dich vu
six nghiêp cong theo ngành linh vtrc thuOc thârn quyên cua Uy ban nhân dan cap
tinh vã phán theo cap cüa co quan nhã nirOc cap trên.
2. Trmnh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Dr tháo các quyêt djnh, clii thj vâ
các vIn bàn khác thuc tbàm quyên ban hãnh cüa Chit tjch Uy ban nhán dan tinh
các ltnh vixc quãn 1' nhà nhxOc c1ia SO;
3. Rithng din, kiêmtra và chju trách nhirn tO chüc tb%rc hin cac van bàn quy
phaiii pháp lut, quy chuân, tiêu chuãn, các quy hoach pbát lriên, ké hoeh, chirong
tnnh, dir an d dimc phé duyêt thuOc pham vi quan h nha rnxoc cua So tuvén
truyén, phO bién, giáo dic pháp h4t và thông tin càc ilith vtrc quãn 1r nba nu'óc
ctiaS&.
4. Vê quy hoach xáy d%rng, kiên true (gOm: Quy ho?ch xãy dung vung, quy
hoch dO thj, quy hoach xày dirng nông thôn, quy hoach xày dung các khti chüc
nàng dac thu, thiêt kê dO tlii, quan ly khOng gian, kiên true canh quaii dO thi)
a) FluOng dn, kiérn tra vâ tO chüc thirc hin các quy chuân, tiCu chuân
quy hoach xáy dung, hen truc, cac quy thnh
thâm thnh phé duêt các
loai dO an quy hoach xây drng, quy hoach dO thj;
thârn dmh quy ché quan lv quy hoach, kiên true dO thi
b) TO chirc
thuc thãrn quyên phê duyt Va ban hành cüa Uy ban nhàn dântinh; huOng dn
va phOi hop voi Uy ban nhàn dan cap huyên trong viêc lap, thãrn dmh cac quy
chê quan ly quy hoach, kiên truc do thi thuOc thârn quyên phê duyêt va ban hanh
huyên huong dn, hem tra iêc thuc hen cac quy die
cua Uy ban ithân dan
quàn l' quy hoach, kiên trüc dO thj sau khi dixcic
có thâm quyên phé duyt,
ban hành;
.
c) TO chuc lap, thâm drnh tnnh Uy ban nhãn dan tmh phê duyêt hoäc clê Uy
ban iiliân dan tinh trInh cap có thâm quyên tham dnh, phê duyt các dO an quy
hoach xay dung quy hoach dO thi trCn dia ban trnh theo quy drnh cua phap luãt
d) WrOng dan các chü dàu tu trong vic tO chüc 1p các do an quy hoch
ay thing thuOc thâm qu''én phé du'iét cua Uy ban ithân dan cap tinh,
d) ThrOng dan Uy ban nhàn dan cap huyn trong vic tO chüc lip, thâm
djnh, phé duyt các dO an quy hoach chung xây d%mg x và quy hoach xây dmg
hông thOn trCn dja bàn xã theo phàn cap;
e) Quan ly va to chuc thixc hiên cac quy hoach xây dung dã di.roc phê duyét
trén dia bàn tinh theo phân cap, bao gOm: To clurc cong bO, cong khai các quy
hoach xâv dung, quan ly ho so cac mOe gioi cii gim xây dung, cOt xây dung
cap giây phep quy hoach cap chirng cii quy hoach xây dung, giol thiéu dia
diem xãy d%rng và hithng tuyên cong trmnh ha tang ky thut; cung cap thông tin
ye quy hoch, kién
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g) Huthig din, kirn tra viec thrc hin các quy djnh càa pháp luât v dMu
kiin hành nghê kin trüc su, kV six quy hoach do thj, diêu kién ning itic cüa các
ca nhân a tO chtrc tham gia thiêt kê quy hoach '.ây dung hang II va hang III, \é
thi tuyêrl .ç7 tu&ng quy hoach; thi tuyên, tuyên chQn phuong an thiêt k kiên trüc
cOng trInh trên dia bàn tinh;
h) Xây dung va quan ly co so dfr lieu ye quy hoach xâ' dung, kin truc trên
dia bàn tinh.
5. Vê hoat dng dâu tu xây drng:
a) Hithng dan, kiêrn tra vic thirc hiên các quy djnh cüa pháp luât trong
hoat dông dâu tu xày dirng, gôrn: Lap, thâm djnh, phê duyt du an dáu tu xáy
dung khao sat, thiêt kê xây dung, cap giay phep xãy dung thi cOng, nghiêm
thu, bão hânh vâ bão trI cOng trinh xây dyng; thi nghim chuyCn ngành xây
dung va kiêrn dmh y dung, an toan trong thi cOng xã dung, quan 1<' ciii phi
dung cua tO chuc, cá
dâu tu xây dung, quan ly diêu kién náng hue hoat dông
nhân và cap phép hoat dng cho nhã thau nu&c ngoài;
dung và dix toan
b) To chuc thârn thnh dix an dâu tix xây dung, thiét kC
xây dttng theo phân cap; hithng dan, kiêrn tra cOng tác thâm djnh, thàm tra d%r
an du tu xây dirng, thiêt kê xây dung và dix toán xáv dirng theo quy drnh ctia
pháp luât;
c) Huthig din, kiêm tra cOng tác hun ch9n nhà thâu trong boat dông du tu
xây dung theo quy dinh cüa pháp luât trên dia bàn tinh;
d) Tham muu cho Uy ban nhân dan tinh quãn 1 nhà nu6c di vói hoat
dng ci.ia các Ban quán 1' dr an dàu tu xây drng trCn dja bàn tinh do Uy ban
nhân dan tinh thãnh lap;
d) TO chüc thirc hin các nhim vi quãn h' nhâ nuóc v chat 1ung cOng
trmnh xây drng trên dja bàn tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut;
e) To chtTrc th%rc hin vic giám djnh chat lucrng cOng trmnh xay d%rng, giám
dmh six cO cong trrnh xâ dung theo phân cap va phân cOng cua Uy ban nhân
dan tinh; theo dôi, tOng hcip và báo cáo cap Co thâm quyên tinh hmnh sir cô cong
trInh xây dung trên dja bàn tinh theo quy djnh;
g) Huthig dn cOng tác 1p và quãn iç chi phI dâii tu xây dirtng cOng trInh
trén dia bàn tinh; tO chüc lap dê Uy ban nhân dan tinh cOng bO 1ioc Sä cOng bO
theo phân cap: Các tp don giá xây d%rng, don giá nhân cong. giá ca may và thiêt
bi xây dung, gia vat lieu xây dung gla khao sat xây dung gia thi nghiêm vat lieu
và câu kin xây dirrng, djnh mirc dirt toán các cOng vic ctc thu thuc các dirt an
clâu tix xây dirrng trên dja bàn tinh chixa côtrong danh mic djnh müc xây drng do
B xay dmg cOng bO; tharn mini, âê xuât 'vói Uy ban nhân dan tinh huóng dan
'v1êc ap dung hoàc \'ân dung cac dinh muc, don gia xáy dung, ciii so giá xây dung,
suât vOn dãu lit dOi vth các dirt fl dâu ti.x xây dlrmg sü dung nguOn vOn ngân sách
cüa dja phucmg;
ii) Tharn mixu cho Uy ban nhãn dan tinh thirrc hin vic cap, diéu chinh, gia
han, thu hOi giây phep xây dung trên dia ban tinh theo phán cap,
i) Cap, diêu chinh, thu hOi giây phép boat dng xâ durng cho các nhà than
nithc ngoài boat dng xây durng tai dja bàn tinh theo phân cap;
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k) Cp chüng clii nng lrc hang II, hang III d& vâi t chüc tham gia hoat
dông xây dung trên dia ban trnh kiêrn tra viêc thtrc hiên cac quy dmh cua phap luât
v diu kin nng Iirc hành ngh xáy dirng c1ta Ca nhãn và diêu kin nàng lixc boat
dông xây dung cua to chuc tham gia hoat dông dãu tix xáy dung hen dia ban tmh
TO chirc sat hch, cap, cap !ai, thu hOi chüng chi hành nghê dôi vó'i cá nhân, chüng
chi nàng kic dOi vói tO chuc tham gia hoat dông xâ dung theo quy drnli cua
pháp lust trên dja bàn tinh; hung dn, kiêm tra vic cap, cap li, thu hôi và quãn l'
các loai chirng clii hành ngbê boat dng xây dimg trén dja bàn tinh;
1) Xày dpng ca s& dft lieu, cp nht, dàng tài và cung cp thông tin ye
nàng lrc cüa các to chirc, cá nhân tham gia boat dng xây drng cO tni th chInh
trén tha bàn tinh (bao gôm Ca các nhà thâu nu&c ngoài hot dng xây dmg t?i
dia bàn tinh);
m) Hu&ng dn, kiêni tra, dánh giá vic thuc bin cong tác an toàn, v sinh
lao dng, mOi trung trong thi cOng xây drng cOng trinh hen dja bàn tinh; kiêm
tra viêc thuc hiên cac quy thnh cua phap luât iê an toan dOi ori may thi& bi, at
tu xãy dimg có yêu câu nghiêm ngt ye an toân lao dng hen dja bàn tinh; phôi
hçp v6i các ca quan lien quan x1r l vi pbarn ye an toàn, v sinh lao dng, rnOi
trueing trong thi cOng xãy dirng Cong trmnh; hithng dn giãi quyCt sij c mat an
toan k'ç thuât trong thi cOng xây dung cOng trmh theo qu dmli cua phap luât,
n) Theo dOi, kiêm tra, giám sat, dánh giá tong the hot dng &tu tu xãy
dirng thuôc thâm quyên quail i' cüa Sfi.
6. Vé phát trién dO thj:
a) To chüc 1p các loi quy hoach theo quy djnh, chucrng trmnh phàt triên
do thi toãn tinh và cho ttmg dO thi trên dia bàn tinh, darn bão phü hqp vâi chiên
hxçic, quy hoach tong the pbát triên he thông do thj quôc gia, chuong trmnh phát
triên do thi quôc gia, quv hoach xây dung vung hen tmh vung tmh quy hoach
chung do thi d ducic Thu tuo'ng Chmh phu phê duyêt, xac dmh cac khu virc phat
triCn do thi và kê hoach thirc hien; xác djnh các clii tiêu ye linh vrc phát then do
thj trong nhirn vu phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh; to chi.rc thrc hin các quy
hoach, kê hoach, chuong trmnh sau khi duçc Uy ban nhân dan tinh phê duyét;
b) Xây dung cac co ché chmh sach, giai phap nhrn thu hut, Irny dông cac
nguôn li,rc dé dau tu xây drng Va phát triên các dO tlij dông b, các khu do thj
rnói, các climb sách, giãi pháp quãn lr qua trInh do thj hóa, các rnô hInh quáii 1''
do thi khuyên khich phat triên cac thch vu cong trong 1mb virc phat trién dO thi
to chüc thrc hin sau khi duçrc Uy ban nhân dãntinh phé duyêt, ban hânh;
c) TO chüc thrc hin các chtrang trinh, dr an dâu tu phát trién dO th4 d
duoc cap co tharn quven phê duyêt theo su phán cong cua Uy ban nhân dan cap
tinh nhu: Các chuong trInh nâng cap dO th; chtrong trInh phát triên dO thj; dé
an phát triên các do thi Vit Nam crng phó vói biên dOi khI hu; kê hoach hãnh
dông quOc gia ye thng tnrOng xanh; các dir an câi then niOi trlx&ng do thj, nãng
cao näng lc quãn l'' do thj; các dij an dâu tir phát triên dO thj);
d) TO chüc thirc hien viec dánh giá, phãn loai dO th hang nàrn theo cac tiCu
chI dã duqc ChInh phil quy ctjnh theo chüc näng, nhiêrn vi ducic phân cOng;
thârn dinh Dé an dê nghi cOng nhân dO th loai V trén dja bàn tinh dé trInh Uy
ban than dan tinh phé duyt sau khi có 'i kién thông that cüa B Xây dirng;
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d) Huóng din, kiêrn tra các boat dông thku tu xây d%rng, phát triên do thj,
khai thác si'r dwig dat xây dwig dO th theo quy hoach và kê hoach dã dixoc phê
duyt; tO chüc thijc hiên quail i' du ttr phát triên dO thj theo quy drnh cüa pháp
1ut v quân 1r du tix phát triên dO tha, pháp 1ut ye dâu tu xây dung và pháp
Iut Co lien quan theo phân cong cüa Uy ban nhán dan tinh; hung dan quãn 1'
trOt t xãy dung do th;
e) To chüc các boat dông xüc tiên dàu tu phát triên dO thj to chüc vOn
dng, khai thác, diu phéi các ngun 1rc trong vâ ngoài nuóc cho vic du tu
xây dung vâ phát triên h thing do thj trên dta bàn tinli theo sr phân cong ccia
Uy ban nhán dan tinh;
g) Theo dOi, tOng hcrp, dánh giá \'â báo cáo tInb hInh phát triên dO dii trén
dja bàn tinh; to chüc xây dirng và quân 1' h t1ing c s& dü 1iu, cung cap thông
tin ye tinh hIrih phát triên do th trén dja bàn tinh.
7. Vê ha tans k thut do th và khu cOng nghip, khu kinh tê, khu cong ngh
cao (bao gôm: Câpnuóc, thoát n'Lr6c do thj và kini cOng nghip, khu kiuh té, khu
cOng nghê cao, chiêu sang dO thi cong viên, cay xanh dO thi, quan ly nghia trang,
trü nghTa trang lit s'ç; kêt câu ha tang giao thông dO iij, khOng bao gOrn viêc
quân 1r khai thác, st'r ding, bâo trI kêt can h tang giao thông do thj; quãii iç xáy
dimg ngám do th; quãii l' sü dwig chung c s& ha tang icc' thuOt do thi)
a) ye cap nithc, thoát nuóc dO thi Va khu cong nghip, khu kinh tê, khu
cOng nghê cao:
Xay dung kê hoch, chuong trmnli, chi tiêu Va ca chê chInh sách phát triên
h thông cap nu6c, thoát nu6c và xü l' nuóc thai trên dja bàn tinh, trInh cap có
thàrn quyên pliê duyt; huO'ng dn, kiêm tra vic t1iirc hiên sau khi duoc pliê
duyt;
T chirc 1p, thãm dinh, 1y ' kin Bô Xãy dirng vã các Ca quan lien quaii
ye quy hoach cap nithc, thoát nuâc trên dja bàn tinh theo quy djnh, trmnh Uy ban
nhân dan tinh phê duyt;
Trinh Uy ban nhân dan tinh van bàn thâm tra hoc van ban Op kin ye
dr an dãu tu xày dirng cOng trInh cap mthc, thoát nuó'c tlitic thâm quyên phê
duyêt cüa Uy bail nhân dan tinh theo quy djnh; hwóng dn, kiêm tra vic thuc
hin sau khi dixorc phê duyt;
TO chüc các hot dng xüc tiên dâu tu, vn dng, khai thác các nguOn 1c
dê phát triên cap nuóc, thoát nu&c trên dja bàn tinh theo phân cong cüa Uy ban
nhân dan tinh; hung dan và quãn 1' vic thrc hin các dr an dan tix xãy drng
cOng trmnh, các rnO h'rnh cOng ngh, rnô hInh quãn i h thing cap nu6c, thoát
nuâc plii hqp v&i dàc diem và quy mO dO thj, khu cOng nghip, khu kinh tê, khu
cOng nghe cao; hu6ng dn quãn 1r, khai thác, báo tn h thng cp nithc, thoát
nixóc trong do th và khu cOng nghip, khu kinh té, khu cong ngh cao trên dja
bàn tinb.
b) V chiêu sang dO thj, cOng viên, cay xanh do thj:
Xây d%mg kê hooch, chimng trinh Va CC ca che chInh sách khuyên khich
phát triên chiêu sang dO thj, cOng vien vâ cay xanh do thj trên dia bàn tinh trIrih
Uy ban iiliân dan tinh phê duyt; huâng dn vic th1Tc hin sau khi duqc phê
duyt;
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To chüc hip, thrn dnh quy hoach chiu sang do thj trén dja bàn tinh trinh
Uy ban nhân thin tinh phê duy dOi vó'i nhfrng quy hoach thuc thrn quyên phê
duyêt cua Uy ban than dan tmh, âê nghi Bô Xây dung dong gop V hen d& vn
quy hoach chiêu sang dO thi dOi vrn nhlmg quy hoach can lay y hen theo quv
dmli cüa phap luât htrnng dan hem tra viêc tuàn thu cac quy thnh cua phap luát
ye quan l' chiêu sang do thi, cOng viên quan ly cay xanh dO tlii trên dia ban tinh
Rin5rng dxii, kiêrn tra yic tuân thu các quy djnh ci1a pháp luât ye quãn 1
cay xanh do thj trén dja bàn tinh. To chüc 1p, tMrn dinh ye quy hoach cay xanh
dO thj theo phân cong cüa Uy ban nhán dan tinh;
Tham muu cho Uy ban nhân dan tinh thuc hiên iêc cap giáy phép cht ha
dich chuyên cay xanh a lap danh muc cay trOng, cay can bao tOn, cay nguy hem
cay cam trông, cay trOng h?n die troug do th trên dja bàn tinh theo phàn cp.
c) Vê quàn 1 nghia trang (tth nghTa trang lit si):
Xây dirng ké ho?ch, chircng trInh và các ca die chinh sách khuyn khIch
dâu tir xây dung nghia trang, cc s& hôa tang trên dia bàn tinh, trInh cap cO thuim
quyên phé duyt; hixâng dii, kiêm tra vic thirc hiii các quy dinh cüa pháp 1ut
ye quy hoach và các hoat dng xá dimg, quãn l, sü diing nghia trang;
TO chüc lap, thàrn djnh, lay ir kiên Bô Xây dçrng Va CC cc quaii lien quan
ye quy hoach nghTa trang trên dja bàn tinh trInh Uy ban nhàn dan tinh phé duyt
theo quy dinh dôi v&i nhüng quy hoach thuc thm quyn phê duyt cüa Uy ban
nhân dan tinh;
To chüc các hoat dng xt:ic tiên dâu tu, vn dng. khai thác cac nguM hrc
dê tham gia trong linh virc xây dung, quân 1 vâ sü dmg nghia trang, c s& hOa
tang theo phân cong cüa Uy ban nhân dan tinh;
TrInh Uy ban nhàn dan tinh van bàn thàrn tra hoc van bàn gop kiên ye
dir an dâu tu Xây dirng nghTa trang, ci sà hOa tang thuc thâm quyên phê duyt
cüa Uy ban ithãn dan tinh theo quy dnh; huâng dn, kiêm tra viêc thuc hiên sau
ku duoc pliê duyt.
d) VC két thu h? tang giao thông do thj:
TO chüc lip, thàm djnh quy hoch giao thông dO thj trInh Uy ban nhân dan
tinh phé duyêt dOi vm nhüng quy hoach thuôc thâm quyên phê duyêt cua Uy ban
nhân dan tmh, dê nghi Bô Xây dung dong gop y kiên dOi vrn nhüng quy hoach
giao thông do thi can lay y kién theo quy dmh cua phap mat
Hu&ig dn viêc lap, thâm dinh, phé duy@ quy hoach giao thông do thj và
ni dung quy hooch giao thông trong dO an quy hooch dO thj; kiêm tra vic xãy
dirng kt cu ha tng giao thông do thj theo quy hoach do dij Va quy hoch giao
thông dO thj d duçc cap có thârn quyên phê duyt.
d) \T quàn xày dmg ngãm do thj:
Xãy dirrng kê hoach, chirong trmnh vàco ché chinh sách khuyCn khich phát
trin xây dung ngàm dO thj trInh cap cO thâm quyên phê duyt; hithng dn, kiern
tra vic thirc hin sau khi duçic pliê duyét.
Hithng dk, kiêm tra cong tác lap, thâm djnh, phé duyt vâ quàn li thuc
hin quy hoach không gian xây dung ngârn dO thj; trinh cap có thârn quyên ban
hành các quy dmh ye quân 1' xay dung, khai thác cong trmnh ngârn vã cOng tác
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ha ng~kin cac dithng day, dixing cap trong do th; htring dn vic thuc hin san
khi duvc phê duyt;
Xãy drng và quail c sà dft 1iu ye cOng trInh ngárn do thj.
e) V quãn 1' sü dung chung cOng trInh. ha tang k thut do thj:
Huorng din, kiêrn tra cong tac lap, thãm dmh, phê duêt quy hoach dO thi
CO lien quaii den vic xác djnh cong trInh ha tàiig k thuât sü dung chung;
Xãy drng, trinh cap cô thárn quyên ban hành các quy djnh ye sü ding
chung cOng trInh ha tang k thut do thj trén dja bàn tinh; htràng dan, theo dOi,
kiêrn tra vic thic hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye quãn 1" và sü dwig chung
cOng trInh ha tang k thut dO tin sau khi dxçvc phê duyt.
thut
g) Hxthig dan cOng tác 1p và quàn I'r chi phI các djch vii hi tang
thuc 11th virc quàn 1r nba rnrc cüa S&; tO chrc Ip dê Uy ban nhãn dan tinh
cOng bô hoc ban hânh djnh rnüc dir toán các dch vii ha tang k thut trén dja
bàn tinh ma chua CO trong các dnh ithc dt toán do B Xây dimg cOng bO, hoc
ââ cO nhuxng khOng phu hap vai quy tnnh k' thuât va diêu kiCn Cu the cua tuih,
tham muu, dé xuât v&i Uy ban nhán dan tinh hithng dn vic áp ding lioic vn
dung cac dmh mtrc, dan gia ye dich vu ha tang k' thuat trên dia ban tmh a gia
dij toán clii phI các djch vi ha tang k thut sü ding nguOn vOn ngân sách cia
dja phuang; kiêm tra, giám sat vic thrc hin.
h) Xây dung và quãn l' ca si dI lieu ye ha tang k thut:
Lp báo cáo ye tInh hinh phát triên ha tang k thut bao gn1: Thic trang
'ê xây dung phat triên tinh hmh lap, thãm dmh phê duyét qu hoach ia phat
triên quy hoach; tmnh hInh dâu tu xay drng và triên khai du an dãu tu xãy dung
các cong trInh ha tang k thut t?i dja bàn tinh, quãn l'' giá các djch vi lien quan
den ha tang kV tliut thuc 11th \rrc quail l' nhà nithc cüa Sà.
8.Vênhã&:
a) Nghiên cu xây dirna dé trmnh Uy ban nhán dan tinh xem xét, báo cáo
Hi dông nhân dan tinh quyêt dnh ban hành chuang trInh, kê hoch phát triên
nba a cila tinh, bao gOrn chuang trmnh, kê. hoach phát triên nhà nOi chung Va
các chuang trInh muc tiêu cüa tinh ye hO trç nhã a cho các dOi tucmg xã hôi gap
khO khàn ye nhà &; tO chirc triên khai thuc hi@i sau khi duoc ca quaii có tháin
quyCn quyêt djnh phê duyét.
b) Chü tn, phOi hçrp vâi các ca quaii hen quan:
Hucrng dn viêc lap, thârn dmli phC duêt cac du an phat triên nha cx, thâm
dinh cc du an phát triên nba a do Uy ban nhân dan tmh chap thun hoc quyêt
dmh dâu tu thuc hiên lisa chon chu dan tu du an phat tnên nba a thuang mai va
nhà & xã hôi dê trInh Uy ban nhan dan tinh xem xét, quyêt djnh theo thãm
quyên;
xa dirng các ccx chê, chinh sách ye phát tniCn Va quân F nhà ô phi hap v&i
diu kiên cii the cüa tinh dê trinh Uy ban than dan tinh xem xét, ban hành theo
thám quyên; dOn dOc, hu&ng dan, kiêm tra vic triên khai thrc hin sau khi duçc
Uy ban nhân dan tinh ban hãnh.
c) TO chüc vic thârn dnh giá ban, cho thuê, cho thuC mua nba a xã 1ii dOi
v&i các dir an phát trien nhà & xà hi tren phiii vi da bàn tinh; xây drng khung
giá ban, cho thuê, cho thuê rnua nba & xã hi do các h gia dmnh, cá iiliân tr xãy
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drng, giá djch vu quán 1', vn hành nhà & xâ hi theo six phân cong cüa Uy ban
nhân dan tinh;
d) Xây dung ké hoach phát trién nhà & x hi hang nrn, 05 (nrn närn
dtrc du tix xây dirng bang nguOn vOn ngn sách dja plurong 1ioc bang nguôn
v&i xã hi Ma dé Uy ban nhn dan tinh trmnh Hi dông nhân dan tinh xem xét,
phé duvét, huthig dn thixc hiên viêc quaii ly, six dung nguOn vOn dâu tu xãy
dung nhà & xã hi tr ngan sách dja phuorng theo quy djnh cila pháp 1ut;
d) Tharn miru cho Uy ban iiliân dan tinh rà soát, diêu chinh, bô sung qu
dat dãnh dé phát triên nhà & xã hi trong quy ho?ch chung, quy hoach phân khu,
quy hoach chi tiêt do thi cüa tmnh trInh Uy ban nhan dan tinh xem xét, quyêt
djnh thu hOi qu' dat thuôc các dix an phát triên nhã & thucmg rnai, khu do tbj rnói
d giao cho các chi dâu tu, nhixng khOng triên khai hoic triên khai chm so v&i
tiên do dã dtrçc phê duyt, qu' dat 20% dành clê xãy dung nhà ô xã hi trong
các dix an phát triên nhà & thuo'ng mai, khu do thi mth nhung chixa sü dung dé
giao cho các chü d tix CO nhu câu dáu ttx xây dirng nhà & xã hi;
e) Xây dung trmh Uy ban nhàn dan tinh phé duyêt kê hoach phat triên quc
nhà & cOng Vl:I do tinh quan 1r (bao gOm nhu cãu dat dai Va vOn dan tix xãy dirng)
theo quy dinh ye tiêu chuàn diên tIch nba & cong vv do Thu tithng ChInh phü
ban hành;
g) Xày dimg, trInh Uy ban nhàn dan tinh quy djnh vã cOng khai các tiêu
chuàn, dôi tucng và diCu kiii ducic mua., thuê, thuê mua nba & xã hi, thuê nba
& cong v11, nhà & thuc s& hun nhà mthc áp d%Ing trCn dja bàn tinh; ban hành
khung giá cho thuê nhà & cOng vii; khung giá cho thuê, thuê mua vã giá bàn nhã
& thuOc s& hftu nhá nuóc phi harp v&i diêu kin thrc tê cüa tinh; tO chüc thirc
hin các nhirn vii ye tiêp nhn qu nhâ & t%r quân cüa Trung uong và cña tinh
dC thông nhât quán 1, thirc hin ban nba & thuc s& hfru nhâ nuâc cho ngu&i
dang time theo quy djnh c'Cia pháp 1ut;
ii) Tharn gia djnh giá các loai nha trén da bàn tinh theo khung giá, nguyen
tàc và phucmg pháp djnh giá các loai nba cila Nhá nu&c;
i) Hixang dan, kiêm tra viêc thuc hiên cac tiêu chuân xây dung nha ar, nha ar
x hi; hi.thng dn thirc hiên viêc phãn loai, thiêt kê mu, thiCt ké diên hInh, quy
ché quãn 1r, sir diing, chê do báo hành, bâo trI nhà &, nba & xa hi trên dja bàn
tinli;
k) T chüc th%rc hitn các chInh sách pháp 1ut cüa Nhã ntróc phát triên
Va quàn 1 nhà &; thrc hin chinh sách ho trç nhã & cho các dôi tuçmg xâ hi
theo quy dinh cüa pháp Iuãt ye nhà a;
1) TOng hqp, dáiih giá tInh hinh, ket qua thirc hin phát triên nhà &, nba & xã
hi trén dja ban tinh theo djnh k' hang närn hoic theo yêu càu dt xut, báo cáo
Uy ban nhãn dan tinh, B Xãy dirng dê tong hcp, báo cáo ChInh phil;
in) TO chic diêu tra, thông ké, dánh giá djnh k' ye nhà & thuc s& hfiu nhá
nithc tren dia bàn tinh; tO chüc xây drng, quãn 1' car s& dü 1iu và cung cap
thông tin ye nba & thuc s& hfru nhà nithc trên clia bàn tinh.
9.Vêcôngs&:
a) TO chüc lap, thãm djnh quy hoach phát triên he thông cOng s& các car
quan hãnh chInh nhâ nu&c, tru s& lam viêc thuôc s& him nhà nuóc cüa các car
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quan, t chirc chinh trj - xã hi, các dan vj sir nghip Cong 1p trén da bàn tinh
dê trInh Chii tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt; hu6ng dan, kiêrn tra vic thirc
hiên sau khi dixçrc Chütjch Uy ban nhân dan tinh phê duyêt;
b) Rucing dan, kiêm tra viêc thtrc hiên cac tiêu chun xây dung cong so', tru
s& lam vic; hixárng dAn thuc hiên viêc phân l°ai. thiêt ice rnAu, thiét ice then hInh,
quy ché quail F, sfr ding, chê do bào hank, bào tn cong th, tru sr lam vic
thuôc so hftu nhã lilac trên dja bàn tinh;
c) Phôi hcrp vai S& Tài chinh thrc hin vic chuyên dôi mitc dich sü d%Tng,
mua bàn, cho thuê, thuê mua dOi vôi cong s&, tru sà lam viOc thuOc s6 hun nhà
ntróc trén dja bàn tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut;
d) To chirc diêu tra., thông ké, dánh giá djnh k ye cOng sO' thuOc sO' hfru
nhã nithc trên da bàn tinh; to chüc xây dirng ca sO' d 1iu và cung cap thông tin
ye cong sO' thuc sO' hfru nhà niróc trén dja bàn tinh.
10. Vê thj tnr&ng bat dng san:
a) Xãy d%rng, trinh Uy ban nhán dan tinh ban hành co chê, chInh sách phát
triên vâ quân l' thj tnth'ng bat dng san; các giái pháp nhm minh bach bOa hot
dng giao djch, kinh doanh bat dng san trén dja bàn tinh; tO chüc thtrc hiên sau
khi dixc Uy ban than dan tinh phê duyt, ban hank,
b) Thisc hiên các chmnh sácb, giãi pháp diêu tiCt và bInh on th tnth'ng bat
dOng san trên dia bàn tinh theo quy djnh ciia pháp lut;
c) Htrong dAn thuc hiên cac quy dmh cua phap luât C diêu kiên nng hxc
cüa thu dâu tu dix an phát tniCn dO thj, dix an phát triCn niha O', dix an ha tang k'S
thut khu cong ngiiip và các dir an d tix kinh doanh bat dng san khác trCn dja
bàn tinh; huérng dan các quy djnh ye bat dông san duorc dixa vào kinh doanh;
d) To chuc thârn dinh ho so chuyCn nhirang môt phãn hoäc toan bô cac dix
an khu dO thi mai, dir an phát triCn nhà a, dr an ha tang
thut khu cong
nghiêp dê U's, ban than dan tmh trinh Thu ttxang Chrnh phu quyCt dmh hoãc Uy
ban nhàn d tmh quyCt dinh cho phep chuyên nhuong dir an theo thàm quyCn
hir6ng dAn kiCrn tra các quy djnh cüa pháp lut trong hoot dng mua bàn, cho
thuC, cho thuê mua nhà, Cong trInh xây drng trCn dja bàn tinh;
d) Kiêm tra hoat dông dao tao, bôi dtrng kiCn thtrc ye môt gioi bat dOng
san, quan ly diCu hanh san giao dich bat dOng san, thuc hiCn viêc cap va quan l
chüng chi hành nghC rnOi gi&i bat dOng san tnCn dja bàn tinh;
e) Theo dot, tOng hap tmh hmh, to chirc ây dung he thông thông tin ye thi
tnrO'ng bat dng san, boat dng kinh doanh bat dng san, kinh doanh djch vita bat
c1ng san trCn dja bàn tinh; ctinh k báo cáo tháng, qu'', (5 tháng, näm ye Bô Xây
dirng dê B Xây dijng bAo cáo theo chi do cüa Thu ftrO'ng Chinh phil.
11.VCvOtliêuxáydirng:
a) TO chuc lap, thám drnh cac qu hoach phat tiiên vat hêu ây dung, quy
hoch thàrn dO, khai thác, chê biCn, sir ding khoáng san lam vt lieu xây dirng
thông thixO'ng cüa tinh phil hop vth quy hooch tong the phát triên vlt lieu xây
dung quOc gla, quy hoach phat triCn vat lieu xây dung chu yêu, quan ly va tO
chuc thirc hin quy hoach sau khi dtrqc Uy ban than dan tinh phC duyCt;
b) Quàn l' vã to chile thirc hin các quy hooch thm dO, khai thác, ch
biCn, sil dung khoáng san lam vt lieu xây dirng, nguyen lieu san xuât xi mäng;
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quy hoach tong t1i phá tri&i vt li&i xây dimg quc gia, quy hoach phát trin
vat lieu xây dung chü yêu dà dtroc phê duyêt trên dja bàn tinh theo quy dinh cüa
pháp luât;
c) Hu6ng dn các hoat deng thãrn djnh, dánh giá ye: Cong ngh khai thác,
chê biên khoang san lam vat lieu xay dung, nguyen lieu san vut xi màng cOng
nghê san xuât vat lieu xãy dtrng, cht hxng san phàm vat lieu xay dung,
d) TO cht'rc thárn dinh các du an dâu tis khai thác, the biên khoáng san lam
vat lieu xây ding, nguyen lieu san xut xi rnng theo phãn cp cña Chinh phil và
phãn cOng cüa Uy ban nhan dan tinh;
d Hixcrng dn, kiêm tra va tO chuc thuc hiên cac qu chun k thuàt, cac quv
dnh ye an toàn, ye sinh lao dng trong các hot dông: Khai thác, the biên ldioáng
san lam vt lieu xãy drng, nguyen lieu san xuât xi màng san xuât vat lieu xày
dumg;
e) Huthig dn các quy dnh cüa pháp lut ye kinh doanh vt liéti xáy dung
dOi v&i các tO chIrc, cá nhán kinh doanh vt lieu xây dirng trén dia bàn tinh theo
phân cOng cila Uy ban nhan dan tinh;
g) Kiêm tra chat hrçvng các san phàm, hang boa vt lieu xây drng duc san
xuát, km thông và dua vão sir dpng trong các cong trInh xây dmg trén da bàn
tinh theo quy c1nh cüa pháp lut;
li) Theo dOi., tong hcip tInh hInh dãu tu khai thác, die biên khoáng san lam
vat lieu xày dung, nguyen lieu san xuat i mäng, tmh hinh san uàt at lieu xay
drng cila các to chüc, cá nhân trên dja bàn tinh.
12. Hithng dn, kiêm tra boat dng cüa các to chüc djch vui cong trong các
lTnh vuc quan ly cua S quan ly, chi dao hoat dông va ' léc thuc hiên c chê tu
chü, ttr chiu trách nhiêm dôi v&i các tO chüc su nghip cOng 1p tnrc thuec Sà
theo quy djnh cüa pháp luãt.
13. Tham mini cho Uy ban nhán dan tinh quãn l nhâ nithc dOi vói các
doanh nghip, to chüc kinh tê tp the, kinh tê lu nhân và hirthig dan, kiém tra
ho?t dng cüa các hi, to chIrc phi chInh phil boat dIng trong các linh vrc quàn
l nhã nuóc cila So trên dja bàn tinh theo quy dnh cüa pháp lut.
14. Thurc hiên hcip tác quOc te vC các lTnh wc quail l cüa SO theo quy djnh
cila pháp luat, su,r pbân cOng hotc üy quyCn cüa U ban nhãn dan tinh.
15. Xây dirng, clii dao và to chi'rc thtrc hien ke hoach nghiôn cüu, üng d%ing
các tMn b khoa hoc, cOng ngh, bâo ye mOi tnr&ng; xãy drng h thông thông
tin, lu lieu phic vi cOng tác quail l nhà nuOc Va boat deng chuyên môn, nghiep
vu càa SO duc giao theo quy djnh cüa pháp lut.
16. HirOng clan ye chuyên môn, nghip vii thuec các huh vrc quãn l'' nhà
nuOc cüa SO di v6i các PhOng Quãn l do thj, PhOng Kinh te vâ H tang thuc
Uy ban nhãn dan cap huyén.
17. Thanh tra, kiêm tra dôi vth tO chüc, cá iihân trong viec thi hânh pháp
luât thuôc ngãnh Xãy dirng, xil 1 theo thâm quyên hoäc trinh cap cO thâm
quyén xr l'r các tru?ngbcp vi pbm; giài quyét các tranb chap, kbiêu nai, tO
cao, thurc hieii phOng chOng tharn nbüng, lang phi trong các lTnhvirc quãn l' nhà
mxOc cüa SO theo quy djnh cüa pbáp lut hoc phân cOng cila Uy ban nhãn dan
tinh.
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18. Theo dôi, t&ig hop, báo cáo dijnh k' 6 tháng, 1 nàrn Va dt xut v tmnh
hinh thuxc hin nhiêm vu dtrcic giao vai Uy ban nhan dan tinh Bô Xây dtrng va
các cci quan có thâm quyén khác theo quy dnh cüa pháp lut; thrc hién ché d
bao cáo thông ké tong hop nganh Xâ'y dung theo quy dinh cua Bô Xáv dung \ a
sir phãn cong cüa Uy ban nhân dan tinh.
19. Quy dinh chfrc náng, nhirn vli, quyên han vá ca cáu to chtrc Van
phOng, Thanh tra Va các phông chuyên mon nghip vi phñ hop vâi chirc nãng,
nhiêrn vii, quyên han cia So theo htxOng dn chung cüa Bô quán l ngành, linh
vijc theo quy djnh cüa UBND tinh.
20 Quan ly tO chixc ho may, biên die cong chut viên chüc, ca cáu ngach
cong chüc, vj frI vic lam, ca cáu viên chüc theo chüc danh nghê nghip vá so
Iixong nguai lain viêc trong cac dan vi six nghiêp cOng lap, thixc hiên ché do taên
krong và chinh sách, ché d dãi ngô, dão t?o, bOi dtröng, khen th'ithng, k3 1uIt
dôi vâi cOng chüc, viên chüc và lao doug thuOc pham vi quãn 1 cüa SO theo
quy dnli ciia pháp lut và theo sr phán cOng hoc üy quyén cüa Uv ban nhân
dan tinh.
21. Quãii l' tài chinh, tài san dixic giao và to chirc thirc hen ngán sách nba
nixOc duoc phân bô theo quy dmh cüa pháp lust vã phân cap cüa Uy ban nhán
dan tinh.
22. Thuc hiên các nhiêrn vii khác ye các lrnh virc quãn 1 nba nithc thuOc
ngành Xây dung theo sr phán cong. phan cap hoc üy quyên cüa Uy ban nhan
dan tinh và theo quy dnh cüa pháp 1ut.
Chtro'ng II
C CAU TO CHI5'C vA BIEN CHE
Diêu 3. Co' cu t chfrc
i.LânhdaoSO
a) SO Xáy d%rng co Giám dôc Va 03 Phó Giám dOe SO.
b) Giám doe SO iã nglx&i dung dáu S&, chiu trách nhiin tnr6c Uy ban nhân
dan tinh, Chñ tjch Uy ban nhân dan tinh và trtxOc pháp lut ye toân b ho?t dng
cüa SO; chju trách nhiCm báo cáo cong tác trithc Uy ban nhân dan tinh, Chá tjch
Uy ban nhán dan tmh a tnrac Bô Xãy dung bao cao tnrac 11th dông nhán dan
tinh, trâ 101 kiên nghj cña cir tn, chat van ca D.i biêu Hi dông nhãn dan tinh
theo yêu câu v nhng van dé trong pham vi ngãnh, lTnh vrc quán 1'.
c) Phó giám doe SO là nglx&i giüp Giám dOc SO, dtrc Giám dôc SO phãn
cOng phi trách mt sO mt cong tác, chju trách nhim tnr6c Giám doe SO vâ
trtrOc pháp lut ye nhim vi duoc phãn cOng. Khi Giám dOe SO vng mat, rnth
Phó Giám doe SO dime Giám dôc SO u nhim diêu hành các ho?t dng cüa SO.
d) ViCebO nhiêm Giám dOe và Phó giám doe SO do Chñ tjch üy ban nhan
dan tmh quyêt dmh theo tiêu chuan chu''ên mOn nghiêp vu do BO Xáy dung ban
hânh vá theo các quy dinh cüa pháp lut. Vic mien nhirn, diêu dng, luán
chuyên, khen thithng, kr 1ut, cho tr chüc, nghi hi.ru và thixc hién ché dO, chlnh
sách d6i vth Giám dc vâ Phó Giám ctc SO do Chü tich Uy ban nhân dan tinh
quyét dinh theo quy dinh cüa pháp luOt.
d) Giám dôc, Plió Giám dOe SO Xây dwig khOng kiern chirc danh Tnr&ng
cüa dan vi cap dix&i có tu cách pháp nhãn.
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2. Các t chüc tham miru tng hçrp vâ chuyên môn, nghip vii:
a) Van phông (bao gôrn Ca cong tác pháp chê);
b) Thanh tra;
c) Phông Quy hoch - Kiên truic;
d) PhOng Ha tang k' thut;
e) Phông Quãn 1 xãy drng;
3 Dcm vi sir nghiêp cOng lap tri.rc thuôc SG Thing tarn Qu'y hoach 'a Kiêm
djnh x&y dirng.
Diêu 4. Biên ch cOng chfrc Va s6 hrçrng ngtrô'i lam vic
1. Biên ché cong chót, sO ltrcrng ngu&i lam vic ci1a S& Xây d%rng dtTOrC
giao trên c sa 'i tn viéc lam gall vcn chuc nng, nhiêm vu pham '\'i hoat dông
và nain trong tong sO biên the cOng chIrc, tOng sO ltrcrng nglx&i lam vic trong
các ca quail, tO chirc hành chink, dcm vj sr nghip cOng 1p cña tinh duçc cap có
thárn quyên giao hoc phé duyt.
2 Can cu chuc näng, nhiCrn vu, c câu tO chuc ' a danh muc 'i In viêc lam
cor can ngach cOng chüc, cor cau viên chüc theo chüc danh nghê nghip dixcrc cap
co thãrn quyên phê duyêt, hang nàrn Sci Xây dung phOi hop cn Sci Nôi vu xáy
dpng ké hoch biên die cong chIrc, sO luvng ngu&i lam vic, bão darn thuc hiên
nhim v11 &rçc giao, trmnh Uy ban nhãri dan tinh quyêt djnh.
Diêu 5. Ngtrô'i thrng du, cp phó cüa ngirOi (lfrng dãu các phông thuc
S& và các don vj sir nghip cOng lap tIiuc S&
1. Ngu&i di'rng dâu các phOng thuc S& và dorm vj sir ngliip tnrc thuôc S&
chiu trách nhiêrn trithc Giám dOc S&, trtxc,c pháp lust ye vic thirc hin chirc
trách, nhiérn vii và quyên han duçic giao.
2. Cap phó cüa ngu&i dung dan giñp ngixi dung dan phu trách, theo dOi, clii
do mt sO mt cong tác, chin trách nhim truóc nguäi dung dau, tnróc Giárn dOc
S& vã tnix6c. pháp mat ye nhirn v1 duorc phân cOng. Khi ng.r&i dirng dãu yang met,
rntt cap plió duqc ngu&i di'rng dan üy nhim then hñrih các hot dông cüa phOng,
dcinvi.
SO hrçrng PhO Tnr&ng phông chuyCn mOm, nghip vt, Phó Chánh Van
phông: PhOng Co dirói 8 biên chê cOng chüc dixçic bO tn 01 Phó Tnthng phông;
CO tir 08 den 14 biên die cOng chüc du'çc bO trj không qua 02 Phó Tnthng
phông; CO tr 15 biên chê cOng chüc trà len dtrç'c bO tn khOng qua 03 PliO
Tnthng thông.
SO h.rcrng Phó Chánh Thanh tra Sà: Thanh tra S& có chr&i 08 biên ché cOng
chIrc ducic bô tn khOng qui 01 Phó Chánh Thanh tra; cO tr 08 biên chê cOng
chüc tn& len ctuçvc bO trI khOng qua 02 Phó hánh Thanh tna.
3 Viêc bO nhiêm bO nhiêrn lai, mien nhiêm, diêu dOng khen thuong ky
lut, cho tir chüc, nghi hi.ru vâ thirc hin chê d, chinh sách khác dOi v&i ngu&i
dirng dan, cap phO cüa ngtthi dirng du các phOng thuc Sâ Va cap phO cüa
ngum dung dãu cac dan vi sir nghiêp ti-tIc thuOc Sa do Giarn dOc Sor Xay dung
quyet djiih theo tiCu chuán chirc danh do Giárn dOe Sà Xây d%rng trInh Uy ban
nhân dan tinh ban hirnh; phân cap quan i' can b, cOng chüc ci.ia U' ban nhân
dan tinh và quy djnh cüa pháp luat.
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Chiroiig JU
DIEU KHOAN Tm iiArii
Diéu 6. T chirc thtrc hen
1. Can cr vào QUY dinh nay, Giárn dôc S& Xây dimg ban hânh Quy ché
lam vic; Quy dnh chüc näng, nhiêm vii, quyén han cüa các phông tham rnuu
tong hqp, chuyên inOn, nghiêp vti và dan vj sr nghip tnrc thuc S&.
2. Trong qua trmnh thc hin, nêu Co vrnSng mac phát sinh can süa dOi, bO
sung, Giám dôc S& Xây dirng cO trách nhiêm tOng hp, trao dôi thông nhát v6i
các Ca quan chüc nang cO lien quan, báo cáo Ely ban nhân dan tinh dê xem xét,
*
quyet drnh stra doi, bo sung cho phu hcip./.

