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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 40/2008/ QĐ - UBND                    Lào Cai, ngày 12 tháng 9  năm 2008 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của " Quy định một số điểm cụ thể  

về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  
và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai"  

ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/ QĐ - UBND  
ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai. 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

 Căn cứ luật Tổ chức  HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Đấu thuầ ngày 29/11/2005; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai tại Tờ trình số 97/ TTr - SXD ngày 09/9/2008, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của " Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây 

dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai" ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/ QĐ - UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai như sau: 

 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 

 "1. UBND tỉnh tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng 

huyện và vùng liên huyện, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500 các khu chức năng của các 

phường thuộc thành phố Lào Cai, các trung tâm huyện lỵ, thị trấn Tằng Loỏng, Xuân Giao huyện Bảo Thắng, các 

thị trấn, thị tứ nằm trên các trục đường quốc lộ, các khu có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính hai xã, hai 

huyện trở lên, các khu chức năng khác ngoài đô thị bao gồm: Khu đô thị mới, khu du lịch, Khu di sản, bảo tồn di 

tích, các Khu kinh tế đặc thù, các Khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh" 

 2. Sửa đổi điểm a, koản 2, Điều 7. 

 "a) Nội dung lập nhiệm vụ thiết kế bao gồm: 

 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình; các điều kiện thuận lợi, khó khăn khi xây dựng công trình; 

chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên (nếu có); dự kiến quy mô đầu tư; công suất, diện tích sử dụng; địa điểm xây 

dựng; nhu cầu sử dụng đất; các hạng mục công trình chính. công trình phụ; bản vẽ sơ bộ tổng mặt bằng; phân tích 

lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật; điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, thông tin, dịch 

vụ, hạ tầng kỹ thuật; ảnh hưởng của dự án đến môi trường; sơ bộ phương án giải phóng mặt bằng. tái định cư (nếu 

có); hình thức đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư; thời gian thực hiện Dự án; phân kỳ đầu tư; phương án huy động 

vốn;" 

 3. Bổ sung khoản 7, Điều 11 

 "7. Đối với công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ: 

 a) Đối với các phân việc cần phải xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người, tài sản của nhân 

dân, đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc, hạ tầng kỹ thuật... cho phép UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện ngay việc thi công và trong vòng 15 ngày phải hoàn thiện thủ tục chỉ thầu, đồng thời giao cho Phòng 

Công thương hoặc Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với công trình do 



huyện, thành phố quản lý) hoặc đơn vị Tư vấn xác định khối lượng để làm cơ sở cho việc thực hiện các phần việc 

tiếp theo. 

 b) Đối với các phần việc nhằm đảm bảo cho công trình khai thác an toàn, hiệu quả lâu dài: Đơn vị quản lý 

công trình mời liên ngành Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực phòng chống 

bão lũ của tỉnh đến hiện trường kiểm tra và lập biên bản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Sau khi 

có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triên khai các bước tiếp theo đúng trình 

tự xây dựng cơ bản" 

 4. Bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 12 

 "đ) Đối với các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ: 

 - UBND các huyện, thành phố quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 01 (một) tỷ đồng quy 

định tại Điểm a, khoản 7 Điều 11 của Quy định này. 

 - Các dự án quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 11 thực hiện theo điểm a, điểm b khoản 1, Điều này" 

 5. Sửa đổi Điều 19: Tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. 

 "1. Tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây công trình: Thực hiện theo quy định của Nghị định 

số 99/2007/NĐ - CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và quy định tại các văn bản của Nhà nước có liên quan. 

 2. Thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước: 

 a) Sở Tài chính thẩm tra và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán đối với các dự án do UBND tỉnh quyết 

định đầu tư; 

 b) Phòng Tài Chính - Kế hoạch các huyện và thành phố thẩm tra và trình UBND cấp huyện, thành phố phê 

duyệt quyết toán đối với các dự án do UBND cấp huyện, thành phố  quyết định đầu tư." 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của 

"Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý 

chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai" ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/ QĐ - UBND 

ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai không sửa đổi, bổ sung tại quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi 

hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Hữu Vạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


