
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Doe Ip - Tr do - Hnh phñc 

S: '157QD-UBND Ninh BInh, ngày (Mtháng A7  nám 2021 

QUYET DNH 
Thành 1p Trung tam Giám djnh chat hr9ng xãy dyng Ninh BInh 

trijc thuc S& Xãy dirng tInh Ninh Blnh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can cz' Luçt T cht'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ci' Lut tha dái, b sung mt so' diê'u cüa Lut T chi'c ChInh phi và 
Lug7 To chz'c chInh quyên d.iaphucing ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can ct'LutXây dy'ng ngày 18 tháng 6 nám 2014; 

Can c& Lut tha di, bd sung mç5t sO' dié'u cia Lug7 Xây dyng ngày 
17/6/2020; 

Can c& Nghj djnh s 120/2020/ND-CP ngày 0 7/10/2020 cia C7'zInh phz 
quy djnh ye thành lap, to cht'c igi, giái the do'n vj 5y nghip cOng lcp; 

Thrc hiçn Thông ba'o sd 280-TB/TU ngày 27 tháng 4 nàm 2021 cia 
Ban ThwO'ng vi Tinh iy; 

Theo d nghj cia Giám dO'c S& Ni vy tgi Ta trInh sd 275/TTr-SNV ngày 
07/7/2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Thành ltp Trung tam Giám djnh chit luçmg xây dirng Ninh BInh 
trirc thuc Si Xây dirng tinh Ninh BInh trén co sâ to chirc li Trung tam Giám djnh 
chat luçmg xay dirng trirc thuc Chi cic Giám dnh xây dirng thuc S& Xây dirng. 

Trung tam Giám djrIh chit 1uçng xây d%rng Ninh BInh là don vj sir nghip 
cOng 1p có thu trirc thuc S& Xây dirng, có tis each pháp nhân, có con dâu và tài 
khoân riêng, duqc m& tti Kho bc Nhà nisc và Ngân hang theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. Trung tam có chirc näng giüp Giám doe Sâ Xây dimg thirc hin các 
hott dng giám djnh chat luçrng cOng trInh; giám djnh tu pháp trong hoat  dng 
xây drng theo quy djnh cUa pháp lust  thuc chirc nàng quân 1 cüa Si Xây dirng 
theo yêu câu cüa các to chüc, cá nhân; cung cap các djch viii tu van khác theo 
quy djnh cüa pháp lut cho phép. 

Chuyn nguyen trng tài chInh, tài san, h so', tài 1iu liru trQ, s sách, 
chirng tr ké toán cüa Trung tam Giám djnh chat luçing xây drng trirc thuQc Chi cyc 
Giám djnh xây dirng thuc STi Xây dirng ye Trung tam Giám djnh chat 1uçng 
xây dirng Ninh BInh trirc thuc S Xây drng. 

Tri si lam vic: dt ti Si Xây dirng tinh Ninh BInh. 
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Diu 2. Giám dc Sy Xây dirng can cü các quy djnh hin hành cüa Nhà nuóc 
xay dirng d thâo Quyêt djnh quy djnh chrc näng, nhim vIt, quyên h?n, Co CU 

to chüc; Dê an vj trI vic lam, ho so xêp hang cüa Trung tam Giám djnh chat 
krçing xay dirng Ninh BInh g1ri S Ni vii thâm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh, 
Chü tch Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt dnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hãnh k ti'r ngày k, các Quyt djnh 
truc day trái vâi Quyêt djnh nay dêu bãi bó. 

Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S: Ni vii, 
Xây dirng, Tài chInh; Giám dôc Trung tam Giám dinh chat lucing xây dçmg 
Ninh BInh, Thu tru&ng các co quail, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nay.!. 

No'i nI,in: 
- Nhu Diêu 4; 
- Liih dao UBND tinli; 
- Luu: VT, VP4, VP7. 
LQVP7 202 1.TCMB 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Phim Quang Ng9c 
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