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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số: 28/2017/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày  08  tháng  06   năm 2017 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2006 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm 

định chất lƣợng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành 

Xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 

2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm 

định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum. 

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với quy định hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ 

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

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 


