
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TINH THiXA THIEN HUE Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

QUY DNH 
Quãn I, 4n hành và bão trI cong trInh dôi vó'i các thy an dâu tir xây dirng 
theo co' ch dc thñ thuc chuo'ng trinh myc tiêu quôc gia giai doin 202 1- 

2025 trên dia bàn tinh Thua Thiên Hue 
(Kern theo Quyé't djnh so' 56/2022/QD-UBND ngayjtJuing1'1nam 2022 cith 

Uj ban nhân dan ti'nh Thith Thiên Hu4) 

Chuong I 

QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

1. Quy djnh nay quy djnh v vic quãn l, vn hành và bào trI cong trinh dôi 
vi các dr an d.0 tu xây dirng theo co ch dc thu thuc chuong trInh milc tiêu 
quc gia giai dotn 202 1-2025 trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hu. 

2. Các ni dung không duçcc quy djnh ti quy djnh nay thI thrc hin theo các 
quy djnh cüa pháp 1ut hin hành lien quan. 

Diu 2. Di tirçng áp thing 

Quy ctjnh nay áp diing di vri CáC co quan, t chüc, cong dng dan cu, Ca 

nhân tham gia hoc có lien quan trong quân l, t chirc thçrc hin chuong trmnh 
mvc tiêu quôc gia co lien quan dn các hoat  dng quy djnh t?i  khoán 1 Diu I 
Quy djnh nay. 

Diu 3. Giãi thIch tir ngü' 

1. Các S&, ban, ngành, co quan, don vj thuc Uy ban nhân dan tinh sau day 
gçi chung là các co quan c.p tinh. 

2. Uy ban nhân dan các huyn, thi xâ, thành ph Hu sau day gçi chung là Uy 
ban nhân dan cp huyn. 

3. Uy ban nhân dan xä, phu&ng, thj trn sau day gi chung là Uy ban nhân 
dan cp xã. 

4. Ban quán l xã, phisng, thj trn sau day gi chung là Ban quãn 1 xâ. 

5. Ban phát trin thôn, bàn, lang và tuong duong sau day gi chung là Ban 
phát triên thOn. 
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6. Ban quán 1 xã duçic thành 1p d t chüc thirc hin cac chuong trInh 
rn1c tiêu quôc gia trên dja bàn cap x. Trithng ban là Chü tich  Uy ban nhân dan 
cap xâ, thành viên bao gôm: Cong chrc cap xã phii trách 1mb v1rc dja chInh- nông 
nghip- xây dimg và môi tnthng,tâi chInh- ké toán; dai  din các doàn the chInh 
trj- xâ hi và cong dông dan cu. 

7. Ban phát trin thôn do cong dng dan ci.r b.u, hot dng theo quy ch do 
cong dông dan cu thông nhât và dxcic Uy ban nhân dan cap xâ cong nh.n. Ban 
phát triên thôn phãi có It nhât mt thành viên là ngui có uy tin, kinh nghim to 
chüc thrc hin gói thâu xay dimg cOng trInh quy mô nhO, k5 thut không phirc 
tap. 

8. Co quan quãn 1 v xây dirng thuc Uy ban nhân dan cp huyn: Co quan 
chuyên mon ducyc Uy ban nhân dan cap huyn giao thirc hin các chi.'rc näng, 
nhim v1i qun l xây dirng trên dja bàn cap huyn. 

9. Co quan chuyên mOn v xây dirng cp tinh gm: Si Xây drng, S& Giao 
thông vn tái, Si Cong Thizong, Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

10. Các di! an duqc d.0 tis xây drng thl!c hin theo co ch d.c thu theo quy 
dinh tai Diêu 14 Nghj djnh so 27/2022/ND-C P và theo quy djnh cüa Uy ban nhân 
dan tinh. 

Diu 4. Nguyen tác quail 1 vn hành cong trinh duqc du tu' xây drng 
theo co' ch dác thà 

1. Vic quãn l, vn hành cong trInh phâi duçic thi!c hin mt each có hiu 
qua, tránh lang phi. 

2. Quán l, khai thác, 4n hành cOng trInh phái theo diing cong näng thit 
kê duçxc duyt; không duqc thay ctOi cOng näng cOng trInh khi chua có kiên cüa 
cap có thâm quyên. 

3. Thu&ng xuyên theo dOi tInh trng cüa cong trInh d kjp thai phát hin 
nhUng hu hông dé có phi.rong an s1ra chüa khäc phiic; luu trü ho so tài 1iu k5 
thut có lien quan. 

Chiro'ng II 

NHUNG QUY DNH CU  THE 

QUAN L, VAN HANH VA BAO TRI CONG TRINH XAY DVNG 

A A A A A Dieu 5. Phan cap quan ly, vn hanh cong trinh dtrçrc dau tir xay dirng 
theo co' ch dãc thu 

Uy ban nhân dan cp xâ giao Ban quán l xä hoc Ban phát trin thôn tr!c 
tiêp quán 1 vn hnh cong trInh xay dlng. 

A P A A A A A Dieu 6. Trach nhiçm 1p, phe duyçt quy trinh bao tn cong trinh 
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1. Nhà thu thit k xay drng cong trInh l.p và bàn giao cho chü dâu tu quy 
trmnh bào trI cong trInh xây drng cüng vi ho sa bàn v thi cOng. 

2. Truô'ng hçp có tiêu chun v bào trI ho.c có quy trInh bào trI cüa cong 
trInh tuong tr phü hcip thI Ban quàn 1 xã có the áp ding tiêu chuân hotc quy 
trInh do cho cOng trInh ma không can 1p quy trInh báo trI riêng. 

3. Uy ban nhân dan cp xã phê duyt quy trInh bão trI cong trInh. 

A F A A A A 9 9 A 9 Dieu 7. Trach nhiçm lip, phe duyçt ke hoch bao tn cong trinh 

1. Ban quãn 1 xâ c.n cir quy trInh bâo trI cong trInh dâ di.rçic phê duyt, 1p 
kê hoach bão trI cong trInh xây dimg. 

2. Uy ban nhân dan cp xã phé duyt k hoach báo trI cOng trInh và 1ra 
chn cong dông dan cu, to chüc doàn the, tO, nhóm thci, hçip tác xã thirc hin bâo 
trI cOng trInh xây dimg. 

Diu 8. Thtrc hin bão tn cong trInh 

Thirc hin theo dim b khoàn 1 Diu 19 Nghj djnh so 27/2022/ND-CP. 

Diu 9. Ni dung bão trI cong trInh 

Thirc hitn theo khoàn 2 Diu 19 Nghj djnh s 27!2022/ND-CP. 

Diu 10. Quy trinh, ni dung, djnh mfrc chi phi thirc hin cong tác bão 
trI cong trInh. 

Thirc hin theo khoãn 3 Diu 19 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP. 

Churong III 

TO CHU'C THIXC HIIN 

Diu 11. T churc thyc hin 

1. Các ca quan cp tinh, co quan chü chrning trInh mic tiêu quc gia thuc 
tinh, Uy ban nhân dan c.p huyn, TiJy ban nhân dan d.p xã t chirc thrc hin theo 
phân cOng trách nhim tti Quyêt djnh sO 35/QD-BCDCCTMTQG ngày 16/3/2022 
ye vic ban hành Quy ch hot dng cüa Ban chi dao  các chucing trInh mllc tiêu 
quôc gia giai doan  202 1-2025 tinh Thira Thiên Hu. 

2. Qua trInh trin khai thirc hin Quy djnh nay, nu có phát sinh vung mac, 
các cc quan, don vj, to chüc, cá nhân có lien quan kjp thñ phân ánh ye Sâ Xây 
drng d tng hqp và phi hqp các Ca quan lien quan nghiên ciru, tham mini Üy 
ban nhân dan tinh xem xét giái quyét./. 
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