
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THẢNH PHÓ CẰN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 619 /QĐ-ƯBND cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 20ỉ5 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu và quyết toán công trình có tổng mửc vốn đầu tư không quá 05 tỷ đồng 

ủ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

;ứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
n2003; 
:ứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Xét Tờ trình số 386/TTr.SKHĐT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Giám 

đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. 
1. ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình sử dụng vốn 

ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý có tổng mức vốn đầu tư không quá 05 
tỷ đồng, như sau: 

a) Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt đối với công trình dân dụng, công 
trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật; 

b) Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt đối với công trình giao 
thông; 

c) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đối với 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; kè thủy lợi,... 

d) Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt đối với công trình đường dây tải 
điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành. 

2. ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do thành phố quản 
lý có tổng mức vốn đầu tư không quá 05 tỷ đồng. 

3. ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế 
kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý có tổng mức vốn 
đâu tư không quá 05 tỷ đông. 
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4. Căn cứ quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư có 
trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng 
quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. 

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xâỵ dựng, Giám 
đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính và các chủ đầu tư có trách 
nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện Điều 1 theo đúng quy định pháp luật hiện hành về 
quản lý đầu tư và xây dựng; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban 
nhân dân thành phố về quyết định của mình. 

2. Gửi các quyết định phê duyệt đến các cơ quan có liên quan để theo dõi. 

3. Thực hiện việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo đúng thời gian quy 
định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
sô 2440/QĐ-lJBND ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố cần Thơ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ 
trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện và 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này 

Noi lĩ hận: 
- Như Điều 4; 
- TT.TU, TT.HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- VP ƯBND TP (3D); 
- Lưu: VT, LHS 
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