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                     Tân Trào, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v Thành lập Ban quản lý cải tạo trần và lợp mái tôn  

Nhà văn hóa xã Tân Trào 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN TRÀO 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh 

Hải Dương, về việc quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án 

đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công 

trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Hợp đồng số 20/2021/HĐ-XD giữa Ủy ban nhân dân xã Tân Trào và 

Công ty TNHH xây lắp 1 Hải Dương về cải tạo hệ thống trần và lợp mái tôn Nhà 

văn hóa xã Tân Trào; 

Theo đề nghị của đồng chí Địa chính Xây dựng - Môi trường xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Thành lập Ban quản lý cải tạo trần và lợp mái tôn Nhà văn hóa xã 

Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương gồm các ông, bà có tên sau:  

* Trưởng ban: Ông Đoàn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

* Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Khai, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

* Các ủy viên: 

1. Ông Lê Văn Nhâm, Địa chính Xây dựng và Môi trường; 

2. Ông Trần Văn Thịnh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân; 

3. Bà Nguyễn Thị Thùy, Tài chính - Kế toán; 

4. Ông Đỗ Văn Lợi, Văn hóa, Thông tin - Truyền thanh; 

          Điều 2.  Ban quản lý cải tạo trần và lợp mái tôn Nhà văn hóa xã Tân Trào có 

trách nhiệm giúp UBND xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kinh phí hoạt 

động, mối quan hệ công tác của Ban quản lý theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt về hình 

thức tổ chức quản lý dự án đầu tư cải tạo trần và lợp mái tôn Nhà văn hóa xã; các quy 

định liên quan đến quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí cải tạo, an toàn và 

vệ sinh môi trường của công trình cải tạo.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND; chủ thi công công trình và các ông (bà) 

có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 Nơi nhận:      

      -  Như điều 3; 

      -  Lưu VT. 
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