UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 3929 /QĐ-UBND

Ngũ Hành Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban quản lý dự án: Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đơn vị: Ngũ Hành Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và luật sửa đổi bổ sung một số điều của
Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
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 Quyết định số 1903/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Chủ
tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt chi tiết nội dung và dự toán kinh phí
lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020 tại
Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Đà
Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2020 của
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập
quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ngũ Hành Sơn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án: Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc hợp phần dự án do UBND quận
Ngũ Hành Sơn làm chủ đầu tư (gọi tắt là Ban quản lý dự án quy hoạch quận Ngũ
Hành Sơn) gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:
1. Ông: Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận
: Trưởng ban.
2. Ông: Mai Niên – Phó Chủ tịch UBND quận
: Phó Trưởng ban.
3. Ông: Nguyễn Đức Việt – Phó Chủ tịch UBND quận : Phó Trưởng ban.

so
nd
t-2

5/
0

3/
20

21

10

:1
3

:3
7

-s

on

dt

-s
on

dt
-s

on

dt

4. Bà: Phan Thị Dinh - Trưởng phòng Tài chính–Kế hoạch quận: Phó
Trưởng ban Thường trực.
* Các thành viên gồm:
5. Bà: Hồ Thị Thanh Thúy – Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận.
6. Ông: Trần Văn Minh - Trưởng phòng Nội vụ quận.
7. Ông: Huỳnh Đức Vinh – Trưởng phòng Tư pháp quận.
8. Ông: Lê Minh Hòa – Trưởng phòng Kinh tế quận.
9. Ông: Mai Xuân Linh – Trưởng phòng Lao động, TB&XH quận.
10. Bà: Võ Thị Hoài – Trưởng phòng Quản lý đô thị quận.
11. Ông: Nguyễn Văn Tiên – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận
12. Bà: Hoàng Thị Phương Loan - Trưởng phòng Văn hóa thông tin quận.
13. Bà: Trần Thị Loan – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục và Đào
tạo quận.
14. Ông: Nguyễn Một – Chánh Thanh tra quận.
15. Ông: Lê Quang Trung – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Y tế quận.
16. Ông: Lê Tấn Nghĩa – Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng quận.
17. Chủ tịch UBND 04 phường thuộc quận.
18. Ông: Đào Thanh Sơn - Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch quận.
19 Bà: Lê Thị Hồng Mai – Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch quận.
20. Ông: Đỗ Văn Thạo – Chuyên viên BQL dự án đầu tư xây dựng quận.
Điều 2. Ban quản lý dự án quy hoạch quận Ngũ Hành Sơn có nhiệm vụ:
1. Phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức
không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trên địa bàn quận
Ngũ Hành Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tọa đàm tham vấn
ý kiến theo nội dung tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020
của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt chi tiết nội dung và dự
toán kinh phí lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050 và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan, hoàn thành các trình tự, thủ tục
theo đúng quy định của UBND thành phố.
2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan đánh giá thực trạng và định
hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trên
địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Các thành viên trong Ban quản lý dự án quy hoạch quận Ngũ Hành Sơn
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện theo sự phân công của Trưởng ban.
Điều 3.
- Ban quản lý dự án quy hoạch quận Ngũ Hành Sơn sử dụng con dấu của cơ
quan thường trực là phòng Tài chính – Kế hoạch quận và ủy quyền cho Phó Ban
thường trực (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận) thực hiện quan hệ giao
dịch thanh toán các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án.

- Ban quản lý dự án quy hoạch quận Ngũ Hành Sơn sẽ tự giải thể khi dự án
hoàn thành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Tài chính
– Kế hoạch quận, Chủ tịch UBND các phường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngũ
Hành Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (bà) có tên nêu
trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như điều 5;
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Nguyễn Hòa

