V T CHC B MÁY
S Xây dng thành ph à Nng c thành lp theo Quyt nh s 17/Q-UB ngày 03 tháng 01 nm 1997 ca
UBND thành ph à Nng; là c quan chuyên môn thuc UBND tành ph à Nng, giúp UBND thành ph thc
hin chc nng qun lý nhà nc v các lnh vc: xây dng; kin trúc, quy hoch xây dng; h tng k thut ô th, khu
công nghip, khu ch xut, khu kinh t, khu công ngh cao (bao gm: kt cu h tng giao thông ô th; cp nc,
thoát nc, x lý nc thi, chiu sáng, công viên cây xanh, ngha trang, cht thi rn trong ô th, khu công
nghip, khu ch xut, khu kinh t, khu công ngh cao); phát trin ô th; nhà và công s; kinh doanh bt ng
sn; vt liu xây dng; v các dch v công trong các lnh vc qun lý nhà nc ca S; thc hin mt s nhim v, quyn
hn khác theo phân cp, u quyn ca U ban nhân dân thành ph và theo quy nh ca pháp lut.
Thc hin Thông t Liên tch s 20/2008/TTLT-BNV-BXD ngày 16 tháng 12 nm 2008 ca Liên tch B Xây
dng và B Ni v hng dn chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca c quan chuyên môn giúp U ban
nhân dân qun lý nhà nc ngành Xây dng ti a phng, Quyt nh s 06/2017/Q-UBND ngày 08 tháng 3 nm
2017 ca UBND thành ph à Nng ban hành quy nh v qun lý t chc b máy, biên ch, v trí vic làm, cán b,
công chc trong c quan hành chính và qun lý công chc ti n v s nghip công lp thuc UBND thành ph à
Nng qun lý, Quyt nh s 6026/Q-UBND ngày 05 tháng 9 nm 2016 ca UBND thành ph à Nng quy nh
chc nng nhim v, quyn hn và c cu t chc ca S Xây dng thành ph à Nng. S Xây dng thành ph à Nng ã
trình và c UBND thành ph à Nng phê duyt c cu t chc gm 10 phòng, ban sau:
1. Ban Giám c S Xây dng
2. Vn phòng S Xây dng;
3. Phòng Quy hoch, kin trúc và Phát trin ô th.
4. Phòng Cp phép xây dng;
5. Phòng H tng k thut;
6. Phòng Qun lý Các hot ng xây dng;
7. Phòng Qun lý nhà và Th trng bt ng sn;
8. Phòng Qun lý cht lng xây dng;
9. Thanh tra S Xây dng;
V I NG CÁN B CÔNG CHC
Hin nay toàn ngành có 8 n v trc thuc, trong ó có 3 doanh nghip nhà nc, 4 n v s nghip và Vn phòng
S, vi cán b CNVC và lao ng gn 2.000 ngi.
C quan S có 90 ngi, 02 Tin s, 21 Thc s và 58 có trình Kin trúc s, K s, c nhân các loi.
ng b S Xây dng có 20 chi b trc thuc vi 290 ng viên; Công oàn ngành Xây dng có gn 2.000 oàn viên
và oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh.
Sau hn 20 nm hình thành và phát trin, S Xây dng luôn B Xây dng UBND thành ph tng C Thi ua xut
sc, c bit nm 2011 c Ch tch nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam tng thng Huân chng Lao ng hng 3;
2004 và 2012 c Th tng Chính ph tng C Thi ua dn u. Các n v trc thuc ngành cng ã c Nhà nc ghi nhn
và tng thng 01 Huân chng lao ng hng I, 01 Huân chng lao ng hng nhì, 10 Huân chng lao ng hng III
cho tp th và cá nhân, 01 chin s thi ua toàn quc và mt s bng khen ca Th tng Chính ph cho tp th và
cá nhân.

