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S& 2~ /2021/QD-UBND Ninh BInh, ngày  O  tháng 7 näm 2021 

QUYET D4NH 
V vic giao thm quyn chü trl thm dnh Báo cáo nghiên cü'u 

khã thi du tir xây diyng, Báo cáo kinh t - k5 thut du tir xây dy'ng 
dy an do cp tinh quãn I trên dja bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH 

Can c&Lut T chzc chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can thLuçtXáy dy'ng ngày 18 tháng 6 nàm 2014; 

Can thLuç2t Si'ra di, bd sung mç5t so' diu ca LutXáy daig ngày 17 
tháng 6 nám 2020, 

Can c& Nghj djnh 5d 15/2021/ND-CF ngày 03 tháng 3 nàm 2021 cüa 
ChInhphz quy djnh chi tjlt mç5t so' nç5i dung v quán l dic an du twxáy dy'ng; 

Theo d nghj cüa Giám do'c Só'Xáy dyng tgi Ta trInh so' 1104/TTr-SXD 

ngày 20 tháng 5 nãm 2021 v vic giao thdm quyn chz frl thdm djnh Báo cáo 
nghiên c&u khá thi dcu tw xáy dirng, Báo cáo kinh tl - k9 thut dcu tu xáy dy'ng 
cOng trInh do c tinh quán lj trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

QUYET DINU 

A • A A 9 9 A • V • A V 9 Dieu 1. Giao tham quyen chu tn tham dnh  Bao cao nghien ciru kha 
, , . A A A A 9 . A • A thi, Bao cao kinh te - ky thuit dan tir xay dy'ng cua ngtro'i quyet dnh  dan 

tir theo quy d!nh  ti khoãn 3 Diu 12 Ngh djnh s 15/2021/ND-CP ngày 
03/3/2021 cüa ChInh phü quy djnh chi tit mt s ni dung v quãn 1 
di,r an du tir xây diyng v&i ni dung nhir sail: 

1. Giao co quan chuyên mon v xây drng thuc UBND tinh lam co 
quan chü trI thrn djnh Báo cáo nghiên ci'ru khá thi, Báo cáo kinh t - k5' thut 

du tu xây dmg dr an sü ding vn du tu công, vn nhà nithc ngoài du tu 

cong do Chü tjch UBND tinh quy& djnh du tu, nhu sau: 

a) Sâ Xây dmg chU trI thm djnh các dir an Mu tu xay dirng cong trInh 
thuc chuyên ngành theo quy djnh ti dim a khoán 4 Diu 109 Nghj djnh sO 
15/202 1/ND-CP; 
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b) Sâ Giao thông Vn tãi chü trI thm djnh các dii an du tix xay dirng 
cong trInh thuc chuyên ngành theo quy djnh tai  dim b khoán 4 Diu 109 
Nghj djnh s 15/2021/ND-CP; 

c) Si Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI thm djnh các dir an 
du tii xay dmg cOng trInh thuc chuyên ngành theo quy djnh ti dim c 
khoãn 4 Diu 109 Nghj djnh s 15/2021/ND-CP; 

d) Si Cong Thisang chü trI thm djnh các dir an du tu xây dirng cOng 
trInh thuOc chuyên ngành theo quy djnh tai  dim d khoãn 4 Diu 109 Nghj 
djnh s 15/2021/ND-CP. 

2. Cor quan chuyên mOn v xây dirng thuc UBND tinh thrn djnh Báo 
cáo nghiên ciru khà thi du tu xây dirng di vâi d%r an du tu xây drng cong 
trInh si'r diing vM khác có quy mO 1rn quy djnh ti khoãn 8 Diu 3 Nghj jnh 
s 15/2021/ND-CP, dr an có cOng trInh ánh hu&ng lan dn an toàn, lçii Ich 
cong ctng duçic du tu xây dirng trên dja bàn tinh thuc chuyên ngành quail 
1 theo quy djnh tai  khoàn 1 Diu nay; tri'r dir an quy djnh ti dim a khoàn 4 
Diu 13 Nghj ctjnh s6 15/20211ND-CP. 

Diu 2. Hiu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1rc k tili ngày 20 tháng 7 nàm 2021 và bãi bö 
Quyt djnh s 31/2018/QD-UBND ngày 02 tháng 11 nàm 2018 cUa UBND 
tinh v vic phân cp thm djnh thit k co sâ thuc dir an du tu, thm djnh 
Báo cáo kinh t - k5 thut du tis xây drng, thm djnh thit k, dir toán xay 

drng cOng trInh trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 3. To chfrc thirc hin 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám d& các SO; Thu truông các co 
quan, ban, ngành cüa tinh; ChU tjch UBND các huyn, thành phd; Chü tjch 
UBND các xã, phuing, thj trn và các t chüc, cá nhân khác có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 

No'i nhln: 
-NhuDiu3; 
- B Xây d%rng; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ciic KT van bàn QPPL - BO Tir phap; 
- Cong báo Ninh BInh; 
- Luu: VT, các VP. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICII 

 

Nguyn Cao So'n 
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