
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH  
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định  

chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định, thuộc Sở Xây dựng  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; 

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

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

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

làm việc trong đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Nam Định 

về phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày  13/7/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 77/TTr-SXD ngày    

27/7/2021 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1649/TTr-SNV ngày 06/8/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh 

Nam Định, thuộc Sở Xây dựng. 
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         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

         Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây 

dựng, Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định và thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Như điều 3; 

- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP5, VP8.  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Đình Nghị 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm  

Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định, thuộc Sở Xây dựng 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /8/2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)   

 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng  

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là 

Trung tâm), là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, 

thuộc Sở Xây dựng, 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 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 có đủ 

năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị; Lập 

định mức, đơn giá xây dựng. 

2. Điều tra thống kê cho các công tác:  

a) Lập chỉ số giá xây dựng; Thông báo giá vật liệu xây dựng; Chỉ số bất động sản. 

b)Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập 

trung. 

c) Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 

3. Công tác thí nghiệm, kiểm định xây dựng: 

a) Kiểm định chất lượng, khối lượng của dự án phục vụ công tác nghiệm thu, 

thanh lý hợp đồng, chuyển đổi mục đích sử dụng công trình, công tác cải tạo nâng 

cấp công trình, bảo trì, sửa chữa, mở rộng, phá dỡ hoặc xảy ra sự cố, kiểm tra khả 

năng chịu lực của công trình xây dựng; Kiểm định đánh giá an toàn kết cấu nhà và 

công trình công cộng. 

b) Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng tại 

nơi sản xuất, nơi kinh doanh và tại công trình. 

c) Thí nghiệm, kiểm tra, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật bán sản phẩm, cấu 

kiện, bộ phận công trình, hạng mục công trình phục vụ công tác nghiệm thu. 

4. Lập quy trình bảo trì các công trình xây dựng. 

5. Công tác đào tạo: 
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a) Xây dựng chương trình và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Ngành và các đối tượng khác 

theo chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao do ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

b) Xây dựng chương trình và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý xây 

dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị trên địa 

bản tỉnh. 

6. Nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học 

và chuyển giao công nghệ về chất lượng công trình xây dựng. 

7. Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng theo đúng quy định. 

8. Đánh giá an toàn công trình xây dựng. 

9. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực 

của kết cấu công trình, đánh giá sự cố công trình xây dựng. 

10. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc, trắc đạc công trình. 

11. Hỗ trợ công tác tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

và tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

12. Tư vấn giám sát thi công, giám sát lắp đặt thiết bị, giám sát khảo sát các 

công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

13. Khảo sát địa hình, địa chất công trình; tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, 

lập dự toán, tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, 

giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

14. Cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý dự án xây dựng khi có đủ năng lực 

hoạt động theo quy định của pháp luật. 

15. Tư vấn, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả 

thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; Thẩm tra thiết kế, dự toán, quyết 

toán, tổng mức đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

16. Tư vấn đấu thầu các gói thầu xây dựng và thiết bị. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Xây dựng và cấp có thẩm 

quyền giao theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức  

1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.  

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở 

Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;  

Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một hoặc một 

số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc 
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Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám 

đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền thay Giám đốc điều 

hành các hoạt động của Trung tâm. 

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm: 

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

b) Phòng Thí nghiệm và Kiểm định. 

c) Phòng Quản lý dự án và Đấu thầu. 

d) Phòng Tư vấn giám sát. 

đ) Phòng Thẩm tra. 

Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng 

theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. 

Điều 4. Số lượng người làm việc 

Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc 

làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, gắn chức năng, nhiệm vụ và 

khối lượng công việc thực tế của Trung tâm, do cấp có thẩm quyền giao hoặc phê 

duyệt theo quy định pháp luật. Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy 

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

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 5. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm 

1. Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và lập kế hoạch số lượng người làm 

việc; Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp của Trung tâm; Quyết định số lượng người làm việc của Trung tâm, bảo 

đảm không được thấp hơn định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành; bảo đảm việc làm, thu 

nhập ổn định đối với số lượng người làm việc của Trung tâm, không làm tăng kinh 

phí chi đầu tư đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.  

2. Thống kê, tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý 

trực tiếp. 

3. Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; Thực hiện quy định công khai, trách 

nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật./. 
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