
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:           /2021/QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Hà Tĩnh,      ngày     tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, cấp 

giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18/6/2020;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-

CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Nghị 

định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu 

DỰ THẢO 
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công nghiệp và khu kinh tế; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

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

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 20/2019/TT-BXD 

ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và 

quy hoạch đô thị; số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 hướng dẫn về quy hoạch 

nông thôn; số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu 

chức năng; số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 quy định về cắm mốc giới và 

quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 

hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-BXD ngày 10/6/2013 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số    /SXD-QHHT9 

ngày     /    /2021; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số     /BC-STP 

ngày       /     /2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về 

quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  /   /2021 và thay 

thế các Quyết định của UBND tỉnh: số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 ban 

hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy 

phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 05/2020/QĐ-UBND ngày 

20/02/2020  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản 

lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Xây dựng (để b/c);  
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp; 
- TTr Tỉnh uỷ, TTr HĐND tỉnh (để b/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Trung tâm CB-TH; 
- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, XD. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trọng Hải 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 

Một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số          /2021/QĐ-UBND  

ngày      /    /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây 

dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng bao gồm: trình tự, phân 

công, phân cấp công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng; 

giới thiệu địa điểm xây dựng; quy chế quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng 

và phân công, phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.  

2. Trường hợp quy hoạch di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và 

cấp giấy phép xây dựng các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động 

(Trạm BTS) không áp dụng quy định này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quy 

hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn tỉnh. 

Chương II 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Điều 3. Hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy 
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hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng 

và Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch nông thôn. 

Điều 4. Quy định về quy hoạch chi tiết xây dựng của các dự án đầu tư 

1. Các khu vực khi thực hiện đầu tư xây dựng thì phải lập quy hoạch chi 

tiết xây dựng để cụ thể hoá quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị; quy 

hoạch chung, quy hoạch phân khu chức năng; quy hoạch nông thôn, làm cơ sở 

để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, trừ các trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư thực hiện có quy 

mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) 

cho phép lập quy hoạch tổng mặt bằng mà không phải lập quy hoạch chi tiết. 

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án phải được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ký chấp thuận vào bản vẽ; thể hiện ở tỷ lệ 1/500, trên nền khảo sát địa 

hình, có đầy đủ các thông tin về sơ đồ vị trí khu đất, định vị các công trình trong 

khu đất, định vị các lô đất đối với dự án nhà ở phân lô, các chỉ tiêu về sử dụng 

đất (diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao…), đấu 

nối hạ tầng kỹ thuật. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng là căn cứ để thẩm định, 

phê duyệt dự án đầu tư, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy phép xây dựng. Chi 

phí lập, thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được xác định 

bằng cách lập dự toán và tối đa bằng chi phí lập, thẩm định đồ án quy hoạch chi 

tiết tương ứng. 

3. Trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (gồm: dự án nuôi trồng thủy sản, trang trại chăn nuôi, trồng trọt tập trung), 

dự án khai thác khoáng sản (gồm các loại: đá, cát, đất) thuộc trường hợp phải 

lập quy hoạch chi tiết: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết do Chủ đầu tư phê duyệt. 

Thành phần bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết cho phép rút gọn, trong đó yêu cầu 

tối thiểu phải có 02 bản vẽ: 

a) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất trên nền khảo sát địa 

hình. 

b) Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên nền khảo sát địa hình. 

Điều 5. Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và 

quản lý quy hoạch xây dựng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên 

toàn tỉnh. 

b) UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch sau đây:  
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- Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện. 

- Quy hoạch phân khu đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính 

của hai huyện, thành phố, thị xã trở lên và khu vực có ý nghĩa quan trọng khác 

do UBND tỉnh quyết định. 

- Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng 

khu chức năng có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai huyện, 

thành phố, thị xã trở lên và khu vực có ý nghĩa quan trọng khác do UBND tỉnh 

quyết định, trừ các khu chức năng do Bộ, ngành trung ương tổ chức lập. 

- Quy hoạch chi tiết khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính 

của hai huyện, thành phố, thị xã trở lên, trừ các khu vực thuộc trách nhiệm lập 

của các Chủ đầu tư dự án. 

c) UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng sau đây: 

- Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện. 

- Quy hoạch chung đô thị loại II, III, IV, V và đô thị mới có quy mô dân số 

dự báo tương đương với đô thị loại IV, V. 

- Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, trừ các  quy hoạch sau: quy 

hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể 

thao cấp quốc gia; quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế; quy hoạch chung xây 

dựng khu công nghệ cao. 

- Quy hoạch phân khu các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến 

địa giới hành chính của hai huyện, thành phố, thị xã trở lên; quy hoạch phân khu 

đô thị mới. 

- Quy hoạch phân khu đô thị của khu vực có ý nghĩa quan trọng: khu vực 

có quy hoạch dự báo là đô thị loại IV trở lên. 

- Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng. 

- Quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành 

chính của hai huyện, thành phố, thị xã trở lên; quy hoạch chi tiết khu đô thị mới. 

- Quy hoạch chi tiết khu vực có ý nghĩa quan trọng bao gồm: khu vực dự án 

do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư 

hoặc tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trừ các trường hợp quy định 

tại điểm c khoản 3 Điều này. 

d) Chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng các dự án thuộc trường hợp 

không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng, trừ các trường hợp quy định tại 

điểm d khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều này. 
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2. Sở Xây dựng: 

a) Là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

b) Tổ chức thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND tỉnh quy định tại các điểm c khoản 1 Điều này. 

c) Tổ chức lập quy hoạch đối với các quy hoạch thuộc trách nhiệm tổ chức 

lập của UBND tỉnh khi được UBND tỉnh giao.  

3. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: 

a) Tổ chức lập quy hoạch sau đây: 

- Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp. 

- Quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế, khu 

công nghiệp. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm 

chủ đầu tư.  

b) Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê 

duyệt của khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm 

thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch. Bản vẽ điều chỉnh quy 

hoạch phải có thỏa thuận của UBND cấp huyện nơi có dự án. 

c) Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án thuộc 

thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quyết định đầu tư, chấp thuận chủ 

trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp, 

khu chức năng trong khu kinh tế, thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng. 

Đồ án quy hoạch phải có thỏa thuận của UBND cấp huyện nơi có dự án. 

d) Chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng các dự án thuộc thẩm 

quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quyết định đầu tư, chấp thuận chủ 

trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thuộc trường hợp 

không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 

phải có thỏa thuận của UBND cấp huyện nơi có dự án.  

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là UBND cấp huyện): 

a) UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch 

xây dựng trên địa bàn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. 

b) UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch sau đây: 
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- UBND thành phố, thị xã tổ chức lập quy hoạch chung thành phố, thị xã; 

quy hoạch phân khu trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

- UBND huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch 

chung, quy hoạch chi tiết thị trấn thuộc địa giới hành chính mình quản lý. 

- UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, 

quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc địa giới hành chính mình 

quản lý. 

- UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân 

số dự báo tương đương với đô thị loại IV, V; quy hoạch phân khu đô thị mới. 

- UBND cấp huyện tổ chức lập quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới 

hành chính do mình quản lý, trừ các quy hoạch chi tiết thuộc trách nhiệm lập của 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và UBND 

cấp xã. Đối với các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa 

chính quản lý, lập quy hoạch để đấu giá thì Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ 

thuật địa chính là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. 

c) UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch sau đây: 

- UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch nông thôn trong 

phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

- UBND thành phố, thị xã phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ 

các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều này. 

- UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, trừ các 

trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều này. 

d) UBND cấp huyện chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sau đây: 

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng các dự án do HĐND, UBND cấp huyện, 

cấp xã quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư. 

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng trạm y tế xã (phường, thị trấn); nhà văn 

hóa, khu thể thao thôn (tổ dân phố), xã (phường, thị trấn); đài tưởng niệm liệt sỹ 

cấp xã; công trình tín ngưỡng (đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ) không 

phải di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa và thiên 

nhiên thế giới; điểm trung chuyển rác; nghĩa trang cấp III, cấp IV(trừ nghĩa 

trang liệt sỹ). 

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng dự án giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có 

văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật 
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về đất đai. 

- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng đất ở đối với các khu đất thu hồi: trạm y 

tế cấp xã; nhà văn hóa cấp thôn, xã; khu thể thao cấp thôn, xã; đài tưởng niệm 

liệt sỹ cấp xã; trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập tại các xã, 

phường, thị trấn. 

đ) Đối với các dự án đầu tư xây dựng bám Quốc lộ trong phạm vi 200m, 

bám đường tỉnh trong phạm vi 100m (tính từ hành lang an toàn giao thông 

đường bộ sang hai bên) thuộc thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch, chấp 

thuận quy hoạch tổng mặt bằng của UBND cấp huyện, trước khi phê duyệt, chấp 

thuận phải xin ý kiến của UBND tỉnh. 

e) UBND cấp huyện thỏa thuận các đồ án quy hoạch, quy hoạch tổng mặt 

bằng thuộc địa giới hành chính mình quản lý, trừ quy hoạch chi tiết và quy 

hoạch tổng mặt bằng thuộc trường hợp UBND tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận. 

Đối với quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng mặt bằng thuộc trường hợp UBND 

tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận, quá trình thẩm định Sở Xây dựng phải lấy ý 

kiến thỏa thuận bằng văn bản của UBND cấp huyện nơi có dự án. 

f) Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện (phòng Quản lý đô thị hoặc phòng 

Kinh tế và Hạ tầng) thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, bản vẽ quy hoạch 

tổng mặt bằng các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận của UBND 

cấp huyện. 

5. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã): 

a) UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây 

dựng trên địa bàn do mình quản lý. 

b) UBND xã tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch nông thôn thuộc địa 

giới hành chính mình quản lý, quy hoạch tổng mặt bằng các dự án do UBND 

cấp xã làm chủ đầu tư. 

6. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng: 

Chủ đầu tư các dự án tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết hoặc 

bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng (đối với trường hợp không yêu cầu lập quy 

hoạch chi tiết) khu vực được giao đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt, chấp thuận.  

7. Điều chỉnh quy hoạch:  

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, là cơ quan thẩm định, phê duyệt điều chỉnh 

nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng theo phân 

cấp. 
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Điều 6. Lưu trữ hồ sơ quy hoạch  

1. Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư lập quy hoạch  phải thực hiện việc lưu trữ 

hồ sơ quy hoạch được phê duyệt theo quy định của pháp luật về lưu trữ.  

2. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được 

UBND tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận: cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư lập quy 

hoạch có trách nhiệm scan các bản vẽ quy hoạch được phê duyệt, chấp thuận và 

gửi file về Sở Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu trữ và gửi file cho 

UBND cấp huyện có thẩm quyền quản lý quy hoạch để phục vụ công tác quản lý 

quy hoạch tại địa phương.  

3. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận: Ban Quản lý khu kinh 

tế tỉnh có trách nhiệm lưu trữ các quy hoạch do mình phê duyệt, chấp thuận, 

đồng thời scan các bản vẽ quy hoạch được phê duyệt, chấp thuận và gửi file bản 

vẽ cùng Quyết định phê duyệt cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện thỏa thuận 

quy hoạch để phục vụ công tác quản lý quy hoạch. 

4. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được 

UBND cấp huyện phê duyệt hoặc chấp thuận: UBND cấp huyện có trách nhiệm 

lưu trữ các quy hoạch do mình phê duyệt, chấp thuận, đồng thời scan các bản vẽ 

quy hoạch được phê duyệt, chấp thuận và gửi file bản vẽ cùng Quyết định phê 

duyệt cho Sở Xây dựng để phục vụ công tác quản lý quy hoạch.   

5. Trường hợp cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư lập quy hoạch có sử dụng chữ 

ký số thì có thể trình thẩm định, phê duyệt đồng thời hồ sơ giấy và file PDF các 

bản vẽ quy hoạch có chữ ký số của đơn vị mà không phải Scan các bản vẽ quy 

hoạch được phê duyệt, chấp thuận. Cơ quan thỏa thuận, thẩm định, phê duyệt, 

chấp thuận quy hoạch có trách nhiệm ký đồng thời hồ sơ giấy và ký số file PDF 

các bản vẽ quy hoạch (trừ trường hợp thỏa thuận quy hoạch bằng văn bản). 

Trách nhiệm lưu trữ và gửi file để phục vụ công tác lưu trữ, quản lý quy hoạch 

được thực hiện theo các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này. 

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch 

1. Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận hoặc điều chỉnh 

của UBND tỉnh: Chủ đầu tư trực tiếp trình Sở Xây dựng hồ sơ quy hoạch (thông 

qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Sở Xây dựng thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch hoặc chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng 

mặt bằng nếu đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện, trả hồ sơ cho chủ 

đầu tư, đồng thời thực hiện việc báo cáo theo thẩm quyền. 

2. Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận hoặc điều chỉnh 

của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý 
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Khu kinh tế tỉnh. 

3. Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận hoặc điều chỉnh 

của UBND cấp huyện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp 

huyện. 

Điều 8. Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh 

Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh gồm các cơ quan: Sở Xây dựng (cơ 

quan thường trực hội đồng), các Sở, ngành sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài 

chính; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông 

Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh có trách nhiệm gửi ý 

kiến của ngành, địa phương mình về quy hoạch hoặc dự họp khi có đề nghị của 

Sở Xây dựng. 

Điều 9. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch 

1. Cơ quan, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch, quy hoạch tổng mặt bằng. 

Ủy ban nhân dân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức 

lập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong việc lấy ý kiến. 

2. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt. 

3. Đối với các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng không thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND tỉnh: cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng và Sở 

chuyên ngành (nếu có) trước khi phê duyệt.  

4. Đối với các đồ án quy hoạch, quy hoạch tổng mặt bằng thuộc thẩm 

quyền phê duyệt, chấp thuận của UBND tỉnh: trong quá trình thẩm định, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp 

tỉnh có liên quan đến nội dung quy hoạch và lấy ý kiến UBND cấp huyện có 

thẩm quyền quản lý quy hoạch, cơ quan khác liên quan (nếu có).  

5. UBND huyện, UBND xã có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng 

cấp quyết định các quy hoạch do UBND huyện, UBND xã tổ chức lập trước khi 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

Đối với các quy hoạch do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tổ chức lập, UBND 

cấp huyện (cơ quan thỏa thuận quy hoạch) có trách nhiệm trình Hội đồng nhân 
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dân cùng cấp quyết định trước khi thỏa thuận quy hoạch. 

6. Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Hội 

đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung đô thị trước khi quy hoạch này 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Đối với các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh hoặc 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng đã phân cấp cho UBND cấp huyện, 

Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức lập, nếu thuộc trường hợp phải trình HĐND 

tỉnh quyết định theo quy định của Luật Xây dựng: cơ quan tổ chức lập quy 

hoạch phối hợp Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết 

định. 

Điều 10. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 

1. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch là một nội dung trong hồ sơ đồ 

án quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Cơ quan phê duyệt 

quy hoạch có trách nhiệm ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch. 

2. Đối với các Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm 

ban hành của UBND tỉnh, phân cấp cho UBND cấp huyện ban hành, trừ các 

trường hợp sau: 

a) Đồ án quy hoạch do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập thì Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quy định quản lý đồ án theo quy hoạch. 

b) Đồ án quy hoạch có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai 

huyện, thành phố, thị xã trở lên thì Sở Xây dựng ban hành Quy định quản lý 

theo đồ án quy hoạch. 

Điều 11. Chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 

Chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị  thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng 

và quy hoạch đô thị. 

Điều 12. Giới thiệu địa điểm xây dựng 

Việc giới thiệu địa điểm xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật 

Xây dựng năm 2014 và Điều 70 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy định cụ 

thể như sau: 

1. Đối với dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục giới thiệu địa điểm. Nội 

dung giới thiệu địa điểm lồng ghép trong chấp thuận chủ trương đầu tư. 
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2. Đối với dự án còn lại (dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà 

nước ngoài ngân sách…):  

a) Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh giới thiệu địa điểm xây dựng trừ các 

trường hợp quy định tại điểm b khoản này. 

b) UBND cấp huyện giới thiệu địa điểm các trường hợp quy định tại điểm d 

khoản 4 Điều 5 Quy định này. 

Điều 13. Cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch 

Cắm mốc giới theo quy hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

10/2016/TT-BXD ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về cắm 

mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 

Điều 14. Công bố, công khai quy hoạch xây dựng 

1. Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng:  

a) Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt phải được đăng tải thường 

xuyên, cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy 

hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng 

và được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Ngoài hình thức công bố theo quy định tại điểm a khoản này, người có 

thẩm quyền còn quyết định các hình thức công bố công khai quy hoạch xây 

dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng:  

a) Đối với quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện:  

- UBND tỉnh tổ chức công bố quy hoạch xây dựng vùng liên huyện. 

- UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức công bố quy hoạch xây dựng vùng 

huyện. 

b) Đối với quy hoạch đô thị:  

- UBND thành phố, thị xã, thị trấn tổ chức công bố đồ án quy hoạch chung 

được lập cho thành phố, thị xã, thị trấn do mình quản lý. 

- UBND thành phố, thị xã, thị trấn tổ chức công bố đồ án quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm vi địa giới hành 

chính do mình quản lý. 
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c) Đối với quy hoạch xây dựng khu chức năng: UBND các cấp, Ban Quản 

lý khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch xây dựng 

khu chức năng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. 

d) Đối với quy hoạch nông thôn: UBND cấp xã tổ chức công bố quy hoạch 

nông thôn thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

Điều 15. Quy chế quản lý kiến trúc  

1. Quy chế quản lý kiến trúc đô thị: 

a) Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị 

theo mẫu tại mục I Phụ lục II Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, trình Sở Xây dựng 

thẩm định, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô 

thị sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

2. Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn: 

a) Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc điểm 

dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính mình quản lý theo mục II Phụ lục II 

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP . 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến 

trúc điểm dân cư nông thôn sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở 

Xây dựng và được Hội đồng nhân dân huyện thông qua. 

3. Công bố Quy chế quản lý kiến trúc: 

a) Cơ quan lập Quy chế quản lý kiến trúc có trách nhiệm tổ chức công bố 

Quy chế quản lý kiến trúc. 

b) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Quy chế quản lý kiến trúc được ban hành, 

toàn bộ nội dung của Quy chế phải được công bố công khai, trừ những nội dung 

liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

c) Quy chế quản lý kiến trúc được công bố theo một hoặc nhiều hình thức 

sau đây: đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy chế 

quản lý kiến trúc;công bố trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị, 

hội thảo công bố, phổ biến nội dung quy chế; phát hành ấn phẩm. 

4. Chi phí lập, thẩm định và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc: 

thực hiện theo Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy 

chế quản lý kiến trúc. 
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Mục 2 

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Điều 16. Quy trình cấp giấy phép xây dựng 

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép 

xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ các trường hợp được 

miễn giấy phép xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 

2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

2. Quy trình cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo cơ chế “một cửa liên 

thông” và theo quy định tại Điều 102 Luật xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 36 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

năm 2020. Địa điểm nộp hồ sơ: 

a) Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở 

Xây dựng: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.  

b) Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh.  

c) Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của 

UBND cấp huyện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp 

huyện. 

Điều 17. Quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn 

1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: thực hiện theo quy định 

tại Điều 94 Luật xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Điều 50 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Quy mô, chiều cao tối đa công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép 

xây dựng có thời hạn:  

- Đối với nhà ở riêng lẻ: tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 200m2, chiều 

cao tối đa tính từ mặt sân hoàn thiện là 10m và tối đa 02 tầng. Không xây dựng 

tầng hầm, tầng nửa/bán hầm. 

- Đối với công trình: tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 1000m2, chiều 

cao tối đa tính từ mặt sân hoàn thiện là 10m và tối đa 02 tầng. Không xây dựng 

tầng hầm, tầng nửa/bán hầm. 



15 
 

   

3. Về thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây 

dựng có thời hạn: căn cứ kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng hoặc 

quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xác định 

thời hạn tồn tại của công trình trong giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp. 

 4. Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có 

thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu 

tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu 

mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây 

dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến 

khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi 

phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng  

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại các Điều 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

Điều 19. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy 

phép xây dựng 

1. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng 

có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.  

2. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công 

trình tại khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu 

kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư.  

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý trừ các trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp dự án có nhiều loại công trình và có cấp công trình khác 

nhau, cơ quan cấp giấy phép xây dựng cho các công trình của dự án là cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho công trình có cấp cao nhất của dự 

án. 

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm 

quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. 

6. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu 

hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân tỉnh 

trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng. 
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Mục 3 

QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 

Điều 20. Nội dung quản lý trật tự xây dựng 

1. Việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông 

báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình bàn giao 

đưa vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi 

phạm. 

2. Nội dung về quản lý trật tự xây dựng: 

a) Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng: việc quản lý trật tự xây 

dựng theo các nội dung của giấy phép xây dựng đã được cấp và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

b) Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng, nội dung quản lý trật 

tự xây dựng gồm: kiểm tra sự đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng 

đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định 

tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 30 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

năm 2020, sự tuân thủ của việc xây dựng với quy hoạch xây dựng hoặc quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc 

thiết kế đô thị được phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan; kiểm tra 

sự phù hợp của việc xây dựng với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế đã 

được thẩm định đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định. 

3. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng 

phải yêu cầu dừng thi công, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định. 

4. Theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự 

xây dựng, các cơ quan chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng một cách chặt chẽ, đồng 

bộ, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý trật 

tự xây dựng trên địa bàn. Đối với công trình nằm trên địa bàn thuộc phạm vi 

ranh giới quản lý của hai đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trở lên thì các đơn 

vị có trách nhiệm phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 21. Phân cấp quản lý trật tự xây dựng 

1. Sở Xây dựng quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình thuộc phạm 

vi địa giới hành chính của hai huyện, thành phố, thị xã trở lên và các công trình 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý trật tự xây dựng đối với các công 

trình thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quyết định đầu tư, chấp 

thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

3. UBND cấp huyện quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây 

dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ công trình quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. UBND cấp xã quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng 

thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

Điều 22. Phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công  

1. Đối với các công trình xây dựng thuộc trường hợp được miễn giấy phép 

xây dựng theo quy định tại điểm b, e, h, i khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 

2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng năm 2020 (trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i), Chủ 

đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm: 

a) Gửi thông báo khởi công, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án. 

b) Gửi thông báo khởi công, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh đối với các công trình thuộc thẩm quyền của Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư.   

2. Đối với các công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy 

phép xây dựng theo quy định, Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm: 

a) Gửi thông báo khởi công; hồ sơ thiết kế xây dựng; hồ sơ, giấy tờ chứng 

minh việc đáp ứng điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định đến Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án. 

b) Gửi thông báo khởi công; hồ sơ thiết kế xây dựng; hồ sơ, giấy tờ chứng 

minh việc đáp ứng điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định đến Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh đối với các công trình thuộc thẩm quyền của Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư. 

3. Đối với công trình còn lại, Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách 

nhiệm: 

a) Gửi thông báo khởi công đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có dự án. 
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b) Gửi thông báo khởi công đến Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đối với các 

công trình thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.   

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Xử lý chuyển tiếp 

1. Đối với những nhiệm vụ quy hoạch đã phê duyệt theo các quy định trước 

ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định trước 

đây. 

2. Đối với các khu đất thuộc thẩm quyền chấp thuận Quy hoạch tổng mặt 

bằng của UBND tỉnh theo quy định này, nhưng trước đây được UBND cấp 

huyện phê duyệt, chấp thuận hoặc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng: khi thực 

hiện điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng nếu không làm tăng quy mô diện tích 

khu đất quy hoạch, UBND cấp huyện là cơ quan chấp thuận. 

3. Đối với các trường học công lập (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), 

trụ sở xã, phường, thị trấn hiện trạng: trường hợp HĐND, UBND cấp huyện, cấp 

xã chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư một số hạng mục trong 

khuôn viên, UBND cấp huyện căn cứ điều kiện thực tế và các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn quy định để chấp thuận hoặc điều chỉnh bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng 

(kể cả các bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng UBND tỉnh đã chấp thuận hoặc phê 

duyệt trước đây). 

4. Đối với các công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực, trường hợp điều chỉnh, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi 

giấy phép xây dựng thì cấp cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng là cơ quan thực 

hiện. 

Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan 

1. Sở Xây dựng 

Là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật 

về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối 

với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã. 
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b) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

công tác quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng 

thuộc thẩm quyền được pháp luật quy định. 

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về 

quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng cho các 

đối tượng trực tiếp quản lý của cấp huyện, cấp xã và Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh. 

d) Thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm trật tự xây dựng 

theo thẩm quyền.  

đ) Sao gửi giấy phép xây dựng đối với các dự án do Sở Xây dựng cấp cho 

UBND cấp huyện nơi có dự án để phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng tại 

địa phương. 

e) Đôn đốc UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo và 

tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình 

hoạt động quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động quy hoạch xây dựng, 

cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trong khu kinh tế, khu công 

nghiệp theo phân cấp, cụ thể: 

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tình hình quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được phân cấp. 

b) Hướng dẫn chủ đầu tư trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm 

vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và nội dung quản lý trật 

tự xây dựng trong khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền. 

c) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra và phối hợp thanh 

tra việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây 

dựng, quản lý trật tự xây dựng trong phạm vi được phân cấp. Khi phát hiện vi 

phạm trật tự xây dựng phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp 

với Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý theo quy định. 

d) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

công tác quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng 

tại khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền. 

đ) Cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý quy 

hoạch, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng khi có đề nghị của Sở 

Xây dựng, UBND cấp huyện. 
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e) Sao gửi giấy phép xây dựng do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp cho 

UBND cấp huyện nơi có dự án để phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng tại 

địa phương. 

g) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với Sở Xây dựng, UBND tỉnh về 

tình hình hoạt động quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn quản lý. 

3. Các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, góp ý kiến thẩm 

định đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, đồng thời cử người đại 

diện cho đơn vị mình tham dự cuộc họp do cơ quan chủ trì thẩm định đề nghị; ý 

kiến của người được cử tham dự họp về các vấn đề liên quan của ngành là ý kiến 

chính thức của ngành đó để cơ quan chủ trì tổng hợp. 

4. UBND cấp huyện  

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, cấp giấy 

phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thuộc địa giới hành chính 

do mình quản lý theo phân cấp, cụ thể: 

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tình hình quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được phân cấp. 

b) Hướng dẫn chủ đầu tư trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm 

vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, nội dung quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn. 

c) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn 

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng theo 

thẩm quyền. 

d) Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin phản ánh về công trình vi phạm 

trật tự xây dựng, phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND 

cấp xã phối hợp thực hiện kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy 

định. Tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật. Kịp thời chuyển hồ sơ và kiến nghị Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 

đ) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

công tác quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng 

thuộc thẩm quyền. 

e) Thực hiện việc tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân 

dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn. 
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g) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu về quy hoạch, 

giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và các thông tin có liên quan để 

phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm về trật tự xây 

dựng trên địa bàn. 

h) Xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân do buông lỏng quản lý, 

thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm trật tự xây 

dựng trên địa bàn. 

i) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với Sở Xây dựng, UBND tỉnh về 

tình hình hoạt động quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn. 

5. UBND cấp xã  

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý trật 

tự xây dựng trên địa bàn do mình quản lý, cụ thể: 

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và kịp thời thông báo, 

phối hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm. 

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện và các tổ 

chức trong hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn. 

c) Chỉ đạo, điều hành trực tiếp công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật 

tự xây dựng trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng 

trên địa bàn, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng. 

d) Chỉ đạo tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng và ban hành 

các quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kịp thời chuyển hồ sơ và kiến 

nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý đối với các trường hợp vượt 

thẩm quyền; tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm do cấp có 

thẩm quyền ban hành để xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật. 

đ) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp cần thiết 

để kịp thời ngăn chặn đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng, không để 

vi phạm tiếp diễn sau khi đã có biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết định xử 

lý của cấp có thẩm quyền. 

e) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, 

quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với các 

công trình xây dựng trên địa bàn. 
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g) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, hồ sơ vi 

phạm theo đề nghị của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện để phục vụ 

cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cử công chức 

tham gia phối hợp khi có yêu cầu. 

h) Tiếp nhận, quản lý và bảo vệ mốc giới ngoài thực địa theo quy định. 

i) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND cấp huyện về tình hình 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. 

6. Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý 

quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và thông báo khởi 

công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo quy định này. 

Điều 25. Điều khoản thi hành 

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương liên 

quan hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quy định này. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ để xây dựng Quy 

định này được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các quy định của văn 

bản quy phạm pháp luật thay thế, sửa đổi, bổ sung. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có những vướng 

mắc hoặc những vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các 

cấp kịp thời báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, giải quyết./. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trọng Hải 
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