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Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nam Định, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định 

thuộc Sở Xây dựng, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giám định chất lượng 

xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

ngày 10/10/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 66/TTr-SXD ngày       

02/7/2021 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 1423/BC-

SNV ngày 08/7/2021 về việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 

tỉnh Nam Định thuộc Sở Xây dựng, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giám định 

chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định 

(sau đây gọi tắt là Trung tâm) thuộc Sở Xây dựng, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm 

Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng.  

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, tự bảo đảm 

kinh phí chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại 

Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
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Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực 

xây dựng; thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng theo quy định 

của pháp luật; phục vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng về chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng khi đủ 

năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.  

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bàn giao, chuyển nguyên trạng tài sản, tài chính, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, công việc của Trung tâm Giám định chất lượng xây 

dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng sang Trung tâm Giám định chất lượng 

xây dựng tỉnh Nam Định; Chỉ đạo thu hồi con dấu của Trung tâm Giám định chất 

lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng bàn giao cho cơ quan có trách 

nhiệm quản lý. 

2. Hướng dẫn Trung tâm xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí, sắp xếp viên chức, 

lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

3. Chỉ đạo Trung tâm dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021 và thay thế Quyết 

định số 1552/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về 

việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám 

định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Xây dựng, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng; thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng 

tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng; 

- Như Điều 4; 

- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT; 

- Lưu: VP1, VP5, VP8.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

   Phạm Đình Nghị 
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