
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc lIp - Tir do - Hnh phtIc 

S: 32- /2021/QD-UBND Ninh BInh, ngày o2'1 tháng 7 näm 2021 

QUYET DNH 
Quy djnh co' cãu t chü'c cüa S& Xây drng finh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BINU 

Can ctLuçIt T chz'c chInh quyn d.iaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015, 

Can th Lug7 tha di, bá sung mç5t so' dié'u cza Lug7 To chtc C7'zInh phi và 
Luçt TO cht'c chInh quyên djaphu'o'ng ngày 22 tha'ng 11 nàm 2019, 

án th Nghj djnh s 24/2014/ND-CP ngày 04 tháng 4 nám 2014 cüa 
CiiInh phz quy djnh tO chik các ca quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan tinh, 
thànhphO try'c thu5c Trung u'ong; 

Can cz' Nghj djnh so' 107/2020/ND-CF ngày 14 tháng 9 nám 2020 cta 
ChInh phi tha dOi, bO sung mQt sO diêu cüa Nghj djnh sO 24/2014/ND-CF ngày 
04 tháng 4 nám 2014 cza ChInh phi quy djnh tO chu"c các co' quan chuyên mOn 
thu5c Uy ban nhán dan tinh, thành phO trzrc thu'?c Trung u'o'ng; 

Can cii' Nghj djnh s 158/2018/ND-cF ngày 22 tháng 11 nám 2018 cia 
ChInh phz quy djnh ye thành lap, tO cht'c igi, giái the to chi'c hành chInh, 

Can cz' Nghj djnh sO' 120/2020/ND-CF ngày 07 tháng 10 nám 2020 cza 
Chinh pht quy djnh ye thành lap, tO chz'c igi, giái the don vj sy' nghip cOng 

Theo d nghj cza Gia'm dc So' Nç5i vy tgi Ta trinh sO' 275/TTr-SNV ngày 
07 tháng 7 nám 2021. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Co cu ti chfrc cüa S& Xây diyng tinh Ninh BInh 

1. Lãnh dio S: Grn có Giám dc và các Phó Giám dc (sO' lu'ctng Phó 
Giám dOc thy'c hin theo Quyêt djnh sO 02/2021/QD-UBND ngày 09/02/2021 cza 
Uy ban nhán dan tinh Ninh BInh). 

a) Giám dc S là nguè'i dirng d.0 S&, chju trách nhim truóc Uy ban nhân 
dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh và tmc pháp lust ye thirc hin chrc näng, 
nhim vi, quyên hn và toàn b hot dng cüa S; 

b) Phó Giám dc Sâ là nguô'i giüp Giám dc Si thirc hin mt hoc mOt  s 
nhim v1i cii the do Giám doe S phân cOng và chu trách nhim truóc Giárn dOe 
S& và truâc pháp 1ut ye thirc hin nhim vi duçc phân cong. Khi Giám doe S& 
yang mat, mOt  Phó Giám doe Si ducic Giám doe S üy nhim thay Giám dOc Si 
diêu hành eác hoit dng cüa S; 
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c) Vic b nhim, b nhirn 'ai,  min nhim, diu dng, luân chuyn, khen 
thithng, kS'  1ut, cho tü ch(rc, nghi him vã thirc hin các chê d, chInh sách dôi 
vói Giám doe Si và Phó Giám doe Sà do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt 
djnh theo quy djnh cüa pháp 1u.t và phân cap quãn 1 can b; 

d) Can cr quy djnh v phân cp quãn 1 t chi'rc can b và tiêu chu.n chüc 
danh can b, Giám doe S quyêt dnh hotc trInh co quan có thâm quyên quyêt 
djnh ho nhim, mien nhirn nguô'i dung dâu, cap phó cüa ngu?i dirng dâu cáe 
dan vj thuc S&. 

2. Các phông chuyên môn, nghip vii: 

a) Phông Hoit dng du tu xay drng; 

b) Phông Phát trin do thj; 

c) Phông Quy hoach  - Kin trüc; 

d) Phông Quãn 1 Nhà; 

e) Phông Kinh t - Vt 1iu. 

3. Thanh tra. 

4. Van phông. 

5. Dan vj sr nghip: 

a) Vin Quy hoch xây dirng 

- Lãnh do Vin: Gm có Vin trithng và không qua 03 Phó Vin trirOng. 

- Các phông, Trung tam trirc thuc: 

+ Trung tam Kin tric Quy hoch 1; 

+ Trung tam Kin trüc Quy hoach 2; 

+ Trung tam Tu vn xây dirng; 

+ Trung tam Khão sat và Kiêm djnh xây dimg; 

+ Phông Tng hqp. 

b) Trung tam Giám djnh chit 1irçrng xây dirng Ninh BInh 

- Lãnh dio Trung tam: Gm có Giám dc và không qua 02 Phó Giám dc. 

- Các phông trçrc thuc: 

+ Phông K hoch - Tng hçp. 

+ Phông Giám djnh. 

6.Biênchê 

a) Biên ch cOng chuc, s hrgng ngui lam vic trong các dan vj si,r nghip 
cong 1p cüa Sâ dirge giao trên co sâ vj trI vic lam gän vâi chüc näng, nhim v1i, 
phm vi hoat dng và narn trong tong so biên chê cong chüc, so lugng ngui lam 
vic trong các ca quan, to chuc hành chInh, dan vj sir nghip cOng 1p cüa tinh 
dirge cap có thâm quyên giao hoc phê duyt. 
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b) Can cü chCrc näng, nhim v11, ca cu t chüc và danh mic vj trI vic1àm, 
ca cau ngch cong chirc, ca cau chirc danh nghê nghip viên chirc thrcic cap có 
thâm quyên phê duyt, hang nAm Sâ Xây dirng phôi hçip vi S Ni vi xây dirng 
kê hoach  biên chê cOng chrc, so 1uçng ngthi lam vic bâo dam thçrc hin nhim vii 
dugc giao, trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh. 

Diu 2. Hiu Itrc thi hành 

1. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày 01 tháng 8 näm 2021. 

2. Bãi bô Diêu 5 Quy djnh chüc näng, nhim V11, quyn han  vàca cu t chüc 
cüa S& Xây dirng tinh Ninh BInh ban hành kern theo Quyêt djnh so 07/201 6/QD-
UBND ngây 31 tháng 3 näm 2016 cüa UBND tinh Ninh BInh; Quyêt djnh so 

2355/2005/QD-UBND ngày 28/10/2005 cüa UBND tinh Ninh BInh ye vic thành 
1p Chi ciic Kiêm djnh chat hrçTng các cong trInh xay dimg tinh Ninh BInh và 
Quyêt djnh so 929/QD-UBNID ngày 11/7/2016 cüa UBND tinh Ninh BInh ye 
vic dôi ten Chi civic Kiêrn djnh chat luçng các cong trInh xây drng tinh Ninh 
BInh thành Chi c11c Giám djnh xây drng thuOc Si Xây dirng tinh Ninh BInh. 

Diu 3. To chü'c thffc hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S&: Ni vçi, Xây drng; 
Chü tch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô, Thu trung các cci quan, dan vj 
có lien quan chju trách thim thi hânh Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhâi,: 
- Nhix Diu 3; 
-BôNôivu; 
- B Xây dtrng; 
- Cue kiêm tra Van bàn 
Quy pham pbáp 1ut - Bô Tu' pháp; 
- Thu'ô'rig trrc Tinh ôy; 
- Thu'?rng trre I-IDND tinh; 
- LAnh dao UBND tinh; 
- Doàn Dai biéu Quôc hôi tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Narn tinh; 
- Website ChInh phã; Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tU' tinh; 
- Luu: VT, VP4, VP7. 
LQVP7TCBM.2021 
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