
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN 

  
Số:   406/QĐ-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

               Bình Thuận, ngày 21  tháng  02  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 

của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý 

tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình 

Thuận; 

Căn cứ Kết luận số 972-KL/TU ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án tổ chức lại các Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; 

Xét đề nghị của Giám đốc Nội vụ tại Tờ trình số 291/TTr-SNV ngày 20   

tháng 02 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Ban 

QLDA Nông nghiệp tỉnh) trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng cơ bản trực thuộc Chi cục Phát triển nông thôn vào Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nâng cấp, tổ chức 

lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. 
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Điều 2. Vị trí pháp lý, chức năng, cơ cấu tổ chức và số lượng người 

làm việc của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh như sau: 

1. Vị trí pháp lý: 

a) Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh. 

b) Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh khi hoạt động phải đăng ký năng lực 

hoạt động với cơ quan quản lý xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính. 

c) Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu 

riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận và các Ngân hàng 

thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật. 

2. Chức năng: 

a) Làm chủ đầu tư các dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được 

giao làm chủ đầu tư. 

b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định 

của pháp luật. 

c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy 

định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có 

liên quan. 

d) Thực hiện các chức năng khác khi được UBND tỉnh giao và tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 

16/2016/TT-BXD. 

đ) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản 

lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác 

sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư. 

e) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu 

cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 

quản lý các dự án đã được giao. 

3. Cơ cấu tổ chức: 

a) Lãnh đạo Ban: gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

b) Các phòng nghiệp vụ, gồm:  

- Văn phòng Ban. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

- Phòng Kỹ thuật - Thẩm định. 

- Phòng Quản lý dự án và đền bù, giải phóng mặt bằng. 
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c) Các Ban điều hành dự án, gồm: 

- Ban điều hành dự án Thuỷ lợi. 

- Ban điều hành dự án Thuỷ sản. 

- Ban điều hành dự án Phát triển nông thôn. 

- Ban điều hành dự án ODA. 

4. Số lượng người làm việc của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh là số 

lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị được 

UBND tỉnh giao hàng năm, được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và 

cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được phê duyệt. 

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các bước công việc theo Đề án tổ chức 

lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được phê duyệt kèm theo 

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh, 

đảm bảo các điều kiện để Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh chính thức đi vào 

hoạt động từ ngày 01 tháng 3 năm 2020. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.  

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Sở Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ NN&PTNT; 

- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Nội vụ; 

- TT.Tỉnh ủy; 

- TT.HĐND tỉnh; 

- Các Phó PCT.UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận; 

- Như Điều 5; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

-  Lưu: VT, ĐT&QHXD, NCKSTTHC, SNV. (Ngan) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 
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