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Khánh hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2018 
 
 

 QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ 
lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch. 

_____________________ 
 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

 Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 19/6/2009; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 
23/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; và Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi các 

nhà tài trợ; 

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án 
Phát triển tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng QLDA2 Ban Quản lý dự án Phát triển 
tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình phòng QLDA2 ngày 21 /8 /2018; 
 

QUYẾT  ĐỊNH: 

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế 
bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch (QT-10) sau khi 
vận dụng ISO theo yêu cầu cải cách hành chính. 



      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

      Quyết định này thay thế Quyết định số 83/QĐ-BQLDA ngày 21 tháng 8 
năm 2018 của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành 
Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến 
góp ý thẩm định quy hoạch.  

      Điều 3. Trưởng phòng: TCHC, QLDA1, QLDA2, QLDA3, MTXH, TCKT 
thuộc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT,QLDA2- Tùng. 

GIÁM ĐỐC 
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