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QUYET oiriii
V thành lap Ti Cong tác lien ngành thirc hiên các dir an duàng st dO thi
ChI Minh trên co' s?.vsap nhp, kiin toàn Ban Chi dao
NLDUF"'I .frH
c dr an Xay dyiig tuyen dirong sat do th1 so 1 va diy an
k.. .d. g tuy&i tàu diên ngm s 2 thành ph H ChI Minh va
DEN S6:
Nga.i 'i i ¶ 'c h trqtrin khai các dtrán tuyn dirb9stdô thj s 1
V1 tuyn tàu din ngâm s6 2 thành pho
Chuyn:..
LtrUMSCIS6:

CE[1JT UY BAN NHAN DAN THANIL PHO HO Clii MINT!
Can cü Lux T ch(rc chInh quyn dja phwmg ngày 19 tháng 6 n.m 2015;
Xét d ngM cfia Trithng ban Ban Quãn 1 Dtràng st do thj t?i Cong van
so 191IBQLDSDT-TCDT ngày 15 tháng 02 nArn 2019 và cia Giám dOe Sâ Ni v1i
tii T&trInh so 72911Tr-SNV ngày 01 tháng 3 näm 2019,
QUYET DINH:
Diu 1. Thnh l.p T Cong tác lien ngành thc hin các dr an thràng s&t
do th thành ph HO ChI Minh trên co sä sap nhp, kin toãn Ban Chi do thirc
hin các d an Xây di,mg tuyen di.thng sat do thj sO I và dr an Xây dirng tuyên
tau then nm so 2 thanhphô Ho ChI Minh Va To COng tác hO tro triên khai các
dr an tuyen throng sat do th so 1 va tuyen tau din ngain so 2 tharih pho, gom
các thãnh viên sau:
1.Ong Trn VIhh Tuyn, Phó Chütjch Uybannhandanthanhph6, Tthzông;
2. Ong Büi Xuãn Ci.rmg, Truâng Ban Quàn 1 Dthng st do thj, T phó;
3. Ba Phan TM Th&ng, Giám dc Sâ Tài chinh, Thãnh viên;
4. Ong Lê Tr&n KiCn, Phó Giám d6c Sâ Xây di,rng, Thànhviên;
5.Ba Lé TM Hu'nh Mai, Phó Giám dc S& K hoach vâ Dku ttx, Thãnh viên;
6.Ong Hoang Ting, Phó Giám dc Sc Quy hoach - Kin true, Thành viên;
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7. Ong Le Dirc Thanh, Pho Giam doe
So Tu phap, Thanh vien;

-

8.Ong Nguyn Phucing Dông, Phó Giám dc Sã Cong Thucing, Thãnh viên;
9. Ong VO Trung Tc, Phó Chü tjch Chuyên trách Hi dng Thm dnh
bôi thung thãnh pho, Sâ Tài Nguyen và Môi trixng, Thành viên;
10.Ong Nguyn Van Khanh, Tnrông phôn Phàng Báo chI, S& Thông tin
và Truyén thông, Thânh viên;

11. Ong Trn Bach Ng9c, Trtxông phông Phông Quàn 1 di.r an ODA, S&
Kê hoach và Dâu tix, Thãnh viên;
12. Ong Vu Xuãn Nguyen, Tnthng phông Quãn 1 xây dvng cOng trInh
giao thông dng b, Si Giao thông vn tai, Thành viên;
13.Ong Doàn Ngcc Hài, Phó Chii tjch Uy ban nhn dan qun 1, Thânh viên;
14. Ong Hunh Thanh Khit, Phó Chü tjch Uy ban nhãn dan qun 2,
Thành viên;
15.Ong Trn Thanh Binh, Phó Chü tjch Uy ban nhan dan qun 3, Thành viên;
16. Ong Nguyk VAn Thành, Phó Chü tjch Uy ban nhãn dan qun 9,
Thành viên;
17. Ba Nguyn Th Thu Nga, Phó Chü tjch Uy ban than dan qun 10,
Thành viên;
18.Ong D.0 An Phic, Phó Chü tjch Uy ban nhãn dan qun 12, Thãnh viên;
19.Ong Nguyn Hiu Anh Ti'i, Phó ChU tjch Uy ban nhân dãn qun Thu Dic,
Thành viên;
20. Ong H Phtrong, Phó Chü tjch Uy ban nhãn dan qun Bmnh Thnh,
Thành viên;
21. Ong H..'ra Qu6c Htrng, Phó ChU tjch Uy ban than dan qun Tan BInh,
Thàrih viên;
22. Ong Ph?In Minh Man, Phó Chü tjch Uy ban nhán dan qun Tan Phñ,
Thãnh viên.
Diu 2. Nhirn vi cua To Cong tác lien ngành thyc hin các dy an thr&ng
sat do th thanh pho Ho Chi Minh
1.Chju lrách nhi@n trong côn tác chi do giãi quyt the vn d v t chi.'rc
thc hin các dij an tuyên duàng sat do thj; dam bão ch d quan h phôi hcip
cong tác vâi cáo ca quan chrc nAng, cáo chü dâu tu d an khác có lien quan dê
triên khai có hiu qua.
2. main muu giüp Uy ban nhãn dan thãnh ph thc hin chirc nAng quan 1
nhà nuóc ye lTnh vrc chuyên ngãnh và thrc hin mt so thim vi, quyên hn
theo sr üy quyên cüa Uy ban nhân dan thành phô và theo quy 1jnh cüa pháp 1ut.
3. Theo dOi giám sat chuang trInh, k hoach chi tMt và tin d thrc hin
dâu tu xây d%rng cáo tuyên dung sat do th; xir 1 cáo phát sinh khi thc hin
các dr an nay.
4. Theo dOi giám sat vic ch.p hành thrc hin cáo quy djnh cfxa nhà. nuâc
trong qua trInh quãn 1 diêu hành dii an và nhfrng van dê khác có lien quan theo
thông 1 quôc té, quy djnh cUa pháp 1ut Vit Nam và Hip djnh vay.
5. T chrc nghiên cüu các dii an d tin hành thu tiic dam phán và k) kt
các hip djnh vay vn nhAm triên khai các buóc ti€p theo tiên d ciia d an.
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6. Tham miru, d xut Uy ban nhân dan thãnh ph6 cac v.n d lien quan
den phrnmg an hqp von cüa các nhà tài trçi nhärn thüc dày vic giài ngãn các
nguôn von dau tir cho các hang mic d.t hiu qua.
7. Tham mini giip Uy ban thAn dan thành ph quyt djrih 1ira ch9n
phuang an tôi i.ru dôi vài các van dê ye k5 thut ct'ia các tuyên du&ng st do thj
thành phô.
8. Tham muu gilp Uy ban nhãn dAn thành ph quyt djnh di vôi các v&i
dê lien quan den các cong trinh vn hóa, tinh thm m5 và sir hài hôa phü hqp cüa
ngãni và trên cao cüa
giài pháp thi& k các nhà ga, các tuyên dung
tuyên du?rng sat do thi.
9. Tham mini gii'lp Uy ban nhAn dAn thãnh ph6 quyt djnh v dir toán, ca cu
các hang mic cüa d an.
m.t thông tin và báo cáo
10.Dam bâo thirc hin ch dO thông tin h.ru trr,
theo djnh k5r.
11.Thrchincácnhimvikhácdo ChutjchUybanrihAndAnthãnhphô
phân cong theo quy djnh cüa pháp lut.
Diu 3. Ca ch hot dng cüa T6 cong tác lien ngành:
1.Ban Quàn l' Duäng st dO thi. là cci quan Thu&ng trirc cUa T Cong tác
lien ngành thc hin cáo dr an duäng sAt do thj sO thành phô Ho Chi Minh.
2. T tru&ng T COng tác sü ding con dAu cüa Uy ban nhãn dan thAnh ph
trong cong tác chi do, diu hành hot dng cüa T& ca quan thuàng trtrc cüa TO
congtac sr ding con dâu ciaBan Quãn l Dithng sAt dO th Ong cOngtáo liêu hãnh
hoat dng cüa To thuOc phm vi trách nhim duqc giao.
3. Kinh phI hot dng cüa T Cong tác lien nganh duçic thrc hin theo quy djnh
cüa pháp 14t hin hãnh.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lrc k tir ngày k. T6 cong tac lien nganh
báo cáo Uy ban nhân dAn thành ph6 và Sâ Ni vi vic tr giài the sau khi hoàn
thành nhim vii. BAi bO cáo quy dtnh truôc dày trái v&i quyêt djnh nay.
Diu 5. Chanh Van phông Uy ban nhân dAn thãnh ph6, Giám dc S& NOi vv,
Truông ban Ban Quán l Dithng sAt do thi., Thu truOng cáo ca quan, dan v, có
lien quan va cac ong, ba co ten ti Dieu 1 chiu trach nhiçm thi hanh Quyet dnh nay.!.
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Noi nhjni
-NhuDiêu5;
-Thtthngtn,rc HDND TP;
- TTUB: CT, cáo PCT;
- Sr Ni vi1;
- VPUB: Cáo PVP;
- Cáo Phông Chuyn viên;
- Ltru: VT, (VX/Dn). .SC
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guyn Thành Phong
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