Ngày 28 tháng 9 nm 2018, Ch tch UBND thành ph à Nng ã ký ban hành Quyt nh s 32/2018/QUBND quy nh mt s ni dung v qun lý u t và xây dng trên a bàn thành ph à Nng.
Mt s im mi ca Quyt nh:
- i vi các d án xây mi, nâng cp, ci to hoc mua sm tr s làm vic các c quan, n v, c s hot ng s nghip:
phi có ý kin ca S Tài chính v tiêu chun, nh mc (theo quy nh ti im b, Khon 5, iu 12, Ngh nh
152/2017/N-CP ngày 27/12/2017 ca Chính ph) trc khi trình c quan có thm quyn thm nh Báo cáo
xut ch trng u t, ngun vn và kh nng cân i vn.
- i vi d án sa cha, bo trì, ci to, nâng cp, m rng t ngun kinh phí chi thng xuyên ngân sách nhà nc,
ngun phí c li theo ch quy nh chi thng xuyên thì không phi thc hin lp, thm nh, phê duyt Báo cáo
xut ch trng u t, ngun vn và kh nng cân i vn.
- Quyt nh quy nh c th thi gian thc hin các th tc hành chính h s xây dng c bn.
- i vi các gói thu giá tr t 45 t ng tr lên phi thc hin la chn nhà thu kim toán kim toán báo cáo quyt
toán vn trc khi trình thm tra, phê duyt quyt toán (Quyt nh 15/2016/Q-UBND là 120 t ng).
- Thm quyn quyt nh u t d án: Quyt nh ln này không phân quyn quyt nh u t d án cho các s không phi
là c quan chuyên môn v xây dng. (Theo Quyt nh 15/2016/Q-UBND thì các s không phi là c quan
chuyên môn v xây dng c quyn quyt nh u t i vi các d án có tng mc u t di 01 t ng do mình hoc n v trc
thuc mình qun lý).
iu khon chuyn tip quy nh: i vi các d án ã c phê duyt ch trng u t hoc ã c phê duyt d án trc ngày Quy
nh này có hiu lc thì không phi thc hin phê duyt li. Các d án cha c phê duyt ch trng u t hoc cha c phê
duyt d án thì thc hin theo Quy nh ti Quyt nh này.
Quyt nh s 32/2018/Q-UBND có hiu lc và thay th chng III Quyt nh 15/2016/Q-UBND ngày 20/5/2016
ca UBND thành ph à Nng v vic Ban hành Quy nh mt s vn v mua sm, qun lý u t và xây dng trên a
bàn thành ph à Nng. Bãi b Công vn s 6162/UBND-QLT ngày 14 tháng 8 nm 2012 ca Ch tch UBND
thành ph à Nng v vic liên quan n thc hin các công trình thuc ngun vn s nghip giao thông.
Chng II ca Quyt nh 15/2016/Q-UBND quy nh v mt s ni dung trong mua sm, thuê tài sn, hàng hóa,
dch v ang c S Tài chính d tho, ly ý kin và tng hp tip tc sa i theo s phân công ca UBND thành ph.
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