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Bộ Xây dựng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 983/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế:
“Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư,
di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm
đảm bảo an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ,
nước biển dâng”
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa
học công nghệ, môi trường và sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý;
Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-BXD ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng về việc phờ duyệt đề cương và dự toán chi phớ thực hiện nhiệm vụ
“Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời
nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an
toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng”;
Xét đề nghị tại văn bản số 165/QLN ngày 07/10/2019 của Cục Quản lý
nhà và Thị trường bất động sản về đề nghị nghiệm thu dự án;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra,
khảo sát, đề xuất các cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu
vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về
chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng”.
Hội đồng gồm 07 thành viên (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá nghiệm thu theo mục tiêu, nội
dung, sản phẩm và thời gian đó được phê duyệt tại Quyết định số 743/QĐ-BXD
ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phũng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và các Ông, Bà có
tên trong Hội đồng nghiệm thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. Bộ trưởng
Thứ trưởng
(Đã ký)

Nguyễn Văn Sinh

Danh sách hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế
“Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời
nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an
toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng”
(Kèm theo Quyết định số 983/QĐ-BXD ngày 21/11/2019
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Chủ tịch Hội đồng
1. Ông Đàm Đức Biên

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính

Thư ký Hội đồng
2. Bà Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên chính Vụ KHTC

ủy viên:
3. Bà Trần Thị Lan Anh

Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị

4. Bà Đặng Anh Thư

Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật

5. Ông Vũ Anh Tú

Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc

6. Ông Vũ Văn Phấn

Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị
trường bất động sản

7. Ông Vũ Minh Hòa

Phó Vụ trưởng – Phó chánh Văn phòng Ban
Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị
trường bất động sản
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