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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 09/11/2021  

về việc kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án, công trình hoàn thành 

thuộc nguồn vốn Nhà nước huyện Đăk Hà 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về 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 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công; 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện về Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hanh của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà (tại 

Tờ trình số 26/TTr-TCKH ngày 27/12/2022) và theo đề nghị của Trưởng phòng 

Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án, 

công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước huyện Đăk Hà. 

Lý do: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ và quy định tại mục 

1.7 khoản 1 Điều 2 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

  

Nơi nhận:                                            
- Như Điều 3 (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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