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

Số: 672 /QĐ-ƯBND Cần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2015 

về việc bãi bỏ Quyết định sô 1967/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 
cùa Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ cần Thơ về việc phân cấp quyết định 

đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho 

QUYET ĐỊNH 

SỞ XÂY DƯNG TPệCẨN THƠ Chủ tịch Uy ban nhân dân quận, huyện 

lủ TỊCH ỦY BAN NHAN DÂN THÀNH PHÓ CẦN THƠ Sô'- /v..' ' c pmm: 
Chuyển:. Găn cứ Luật Tố chức Hội đống nhân dân và úy ban nhân dân ngày 26 
LƯU hổ sờ sô:-..t]rártg-H-ni [m 2003; 

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; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 475/TTr-SXD 

ngày 26 tháng 02 năm 2015, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 
lẻ Bãi bỏ Quyết định số 1967/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của 

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần Thơ về việc phân cấp quyết định đầu tư 
các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quận, huyện. 

2. Thẩm quyền quyết định đầu tư: Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện 
căn cứ Điều 39 Luật Đâu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 tổ 
chức thực hiện theo quy định. 

Điều 2. 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 kể từ ngày ký./. & 
Nơi nhện: 
- Như Điều 2; 
- TT.TU, TT.HĐND thành phố; 
-PCTUBND thành phố; 
- VP UBND thành phố (3D); 
- Lưu VT, LHS 

CHỦ TỊCH 

Le Hùng Dủng 




