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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2016/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11
năm 2015 của Bộ Xây dựng và 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 ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng và Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Vị trí và chức năng
1. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thực
hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về các
lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt ñộng ñầu tư xây dựng; phát triển ñô
thị; hạ tầng kỹ thuật ñô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao
gồm: Cấp nước, thoát nước ñô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
quản lý chất thải rắn thông thường tại ñô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công
nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng ñô thị; công viên, cây xanh ñô
thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông ñô thị, không
bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông ñô thị;
quản lý xây dựng ngầm ñô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật ñô thị);
nhà ở; công sở; thị trường bất ñộng sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong
các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo
phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy ñịnh của pháp luật.

