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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2004/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt 
danh mục công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và 

nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây 
dựng cơ bản ngày 29 tháng 6 năm 2009;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về quản lý chất lượng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 
15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây 
dựng quy định một số chi tiết nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 
tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây 
dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 255/TTr-
SKHĐT ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc ủy quyền phê duyệt danh mục công trình 



56 CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 10-10-2014

giao thông nông thôn bằng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và nguồn vốn ngân sách 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
phê duyệt danh mục công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu 
đãi và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ban hành Quyết định này cho đến khi có văn 
bản khác thay thế.  

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
trong thực hiện công việc được ủy quyền: 

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về 
thực hiện công việc được ủy quyền. 

2. Thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà 
nước và của ngành.  

3. Chấp hành chế độ báo cáo tháng, quý hoặc đột xuất về thực hiện công việc 
được ủy quyền. 

 Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh hướng dẫn chi tiết, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Văn Thi 
 
 
 


