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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng  

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

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

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019 ; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3777/TTr-SXD ngày 

30/12/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022 và 

thay thế Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Đảng; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- UB MTTQVN tỉnh, các Đoàn thể nhân dân; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TTTT, TKCT, các phòng; 

   + Lưu: VT, XD. Trung. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Ô Pích 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

    

 
 

QUY ĐỊNH 

Một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

(Kèm theo Quyết định số       /2021/QĐ-UBND ngày        /12/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Giang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các 

nội dung không quy định trong Quyết định này được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 3. Khu vực có ý nghĩa quan trọng 

Là các khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn 

hoá, lịch sử của tỉnh và quốc gia; các khu vực có vai trò là điểm nhấn về không 

gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, bao gồm: 

1. Khu vực có vai trò là điểm nhấn về không gian, kiến trúc, cảnh quan 

được xác định trong các đồ án quy hoạch chung được duyệt. 

2. Khu vực có không gian, kiến trúc, cảnh quan gắn với khu di tích lịch sử - 

văn hóa cấp tỉnh trở lên và khu vực bảo tồn được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

3. Khu đô thị mới, khu nhà ở mới nằm trong quy hoạch chung đô thị có 

diện tích từ 10 ha trở lên; các khu nhà ở cao tầng tập trung có quy mô từ 05 ha 

trở lên; điểm dân cư nông thôn nằm ngoài quy hoạch chung đô thị có quy mô từ 

10 ha trở lên. 

4. Khu thương mại - dịch vụ; khu thể dục - thể thao; công viên; khu 

nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ y tế; khu nghỉ dưỡng có quy mô quy mô từ 10 ha 

trở lên. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Rà soát quy hoạch xây dựng 

1. Trách nhiệm rà soát quy hoạch xây dựng: 
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a) Sở Xây dựng thực hiện rà soát đối với các đồ án: Quy hoạch xây dựng 

do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn tỉnh; quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện; đồ án quy hoạch phân khu có phạm vi liên quan đến địa giới hành 

chính từ hai huyện, thành phố trở lên. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm rà soát đối với các đồ án 

quy hoạch xây dựng trên địa bàn, trừ các đồ án quy định tại điểm a, điểm c 

khoản này. 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát quy hoạch nông thôn (gồm: Quy hoạch 

chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn) trên 

địa bàn. 

2. Thời gian rà soát quy hoạch xây dựng 

Cơ quan rà soát quy hoạch xây dựng tại khoản 1 Điều này thưc hiện rà 

soát theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014 của Quốc hội được sửa đổi tại khoản 4 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 

20/11/2018 của Quốc hội. 

3. Nội dung, báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng 

a) Nội dung và báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 2 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.  

b) Kết quả rà soát phải báo cáo bằng văn bản với Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại Điều 9 Quy định này. 

Điều 5. Lập kế hoạch quy hoạch xây dựng và bố trí kinh phí cho công 

tác quy hoạch xây dựng 

1. Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước: 

a) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập kế 

hoạch đối với các đồ án quy hoạch xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

lập quy hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 

hằng năm. 

b) UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì, phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan lập kế hoạch đối với 

các đồ án quy hoạch xây dựng được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao lập quy 

hoạch trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt trước ngày 30 

tháng 11 hằng năm. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, gửi 01 bản về Sở Xây 

dựng để tổng hợp, theo dõi thực hiện. 

c) Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng phát sinh đột xuất trong năm, cơ 

quan đề xuất quy hoạch gửi văn bản về cơ quan chủ trì theo phân cấp tại điểm a 

và điểm b khoản này để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt bổ 

sung kế hoạch quy hoạch xây dựng. 
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d) Kế hoạch quy hoạch xây dựng được phê duyệt là điều kiện để bố trí 

vốn triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng hằng năm. Sở Tài chính, 

UBND cấp huyện giao cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm tham mưu, 

trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định giao vốn từ ngân sách cho các đồ án 

quy hoạch xây dựng trước ngày 31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch hoặc 

ghi bổ sung kế hoạch vốn đối với các quy hoạch xây dựng phát sinh đột xuất 

trong năm kế hoạch. 

2. Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước: 

a) Các Công ty, tổ chức, Hợp tác xã (gọi chung là tổ chức) khi đề xuất tài 

trợ kinh phí khảo sát, lập quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu 

nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu di tích, sân gôn, khu dịch vụ 

thương mại và các khu chức năng khác phải có văn bản đề nghị gửi Sở Xây 

dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận về chủ 

trương trước khi tổ chức thực hiện. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan quản lý nhà nước theo phân 

cấp tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và tổ chức thực 

hiện theo quy định (Đối với các khu dịch vụ thương mại, khu sản xuất kinh 

doanh, giáo dục, y tế, thể thao - văn hóa và các khu chức năng khác có quy mô 

nhỏ hơn 3ha, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận kinh phí mà không cần 

thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Điều 6. Trách nhiệm lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

1. Sở Xây dựng: tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện và các đồ án quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch xây dựng đối với khu công nghiệp chưa xác định chủ đầu tư xây 

dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện: tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

xây dựng trong địa giới hành chính thuộc quyền quản lý, trừ các đồ án quy định 

tại khoản 1, 2, 4 và 5 Điều này. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã: tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và quy hoạch xây dựng 

điểm dân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

5. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình tổ chức lập nhiệm vụ và 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực được giao đầu tư, trình 

cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sở để lập dự 

án đầu tư xây dựng.  

Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, khu đô thị, khu 

dân cư, khu nhà ở có quy mô nhỏ hơn 2ha hoặc dự án khác có quy mô nhỏ hơn 

5ha nằm trong quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã thì không 

phải lập quy hoạch chi tiết mà chỉ cần lập hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận. Các dự án đầu tư xây dựng 
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công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến thì không phải lập quy hoạch chi tiết và 

quy hoạch tổng mặt bằng. Các dự án bãi chứa vật liệu xây dựng, khai thác cát 

sỏi, nuôi trồng thủy sản không có công trình xây dựng và các dự án sử dụng vốn 

nhà nước có quy mô diện tích nhỏ hơn 1,0ha thì không phải lập quy hoạch chi 

tiết và quy hoạch tổng mặt bằng. 

6. Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết có phạm vi liên quan đến địa giới 

hành chính của hai huyện, thành phố trở lên thì Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố nào có phần diện tích lớn hơn là đơn vị lập quy hoạch chi tiết các đồ án trên. 

Điều 7. Thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

1. Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Bắc Giang thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Phòng chuyên môn trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

Điều 8. Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

1. Đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng 

vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phải thành lập Hội đồng để 

tổ chức thẩm định. Đối với quy hoạch chi tiết, tuỳ theo quy mô, tính chất, tầm 

quan trọng của đồ án quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

xây dựng xem xét, quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định. 

2. Cơ cấu, thành phần Hội đồng thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 

42 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội; 

khoản 3 Điều 33 Luật Xây dựng. 

3. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo quy 

định tại Điều 7 Quy định này là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất danh sách các 

thành viên Hội đồng thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án 

quy hoạch xây dựng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

4. Giao Sở Xây dựng là cơ quan quyết định thành lập hội đồng thẩm định 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. 

Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện. 

b) Quy hoạch chung đối với các đô thị loại II, III, IV, V; quy hoạch chung 

xây dựng các đô thị mới có quy mô dân số tương đương với đô thị loại IV, V; 

quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, trừ các quy hoạch do Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt quy định tại khoản 9 Điều 28 và khoản 7 Điều 29 Luật Sửa 

đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. 

c) Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết (trừ các quy hoạch do Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt quy định tại khoản 7 Điều 29 Luật Sửa đổi bổ sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch) bao gồm: các khu vực có 

phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai đơn vị cấp huyện trở lên; cụm 

công nghiệp; khu vực trong đô thị mới; khu vực có ý nghĩa quan trọng quy định 

tại Điều 3 Quy định này. Quy hoạch phân khu khu chức năng đối với trường hợp 

chưa có quy hoạch chung được duyệt; quy hoạch chi tiết khu chức năng đối với 

trường hợp chưa có quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được duyệt. 

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong 

khu công nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ xin ý kiến, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm gửi văn bản tham gia ý kiến cho Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt đồ án quy hoạch, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ về Sở 

Xây dựng để theo dõi, quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do 

mình quản lý, trừ các đồ án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau khi 

có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng. Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ xin ý kiến, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi 

văn bản tham gia ý kiến cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý. 

4. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng có trách nhiệm phê duyệt và ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy 

hoạch xây dựng cùng với quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng. 

Điều 10. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

1. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

a) Quy hoạch đô thị: Thực hiện theo Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị và 

khoản 8 Điều 29 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch; khoản 5 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 

được bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 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 ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-422685.aspx
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hoạch đô thị và 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. 

b) Quy hoạch xây dựng: thực hiện theo Điều 35 Luật Xây dựng được sửa 

đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 28 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch; khoản 6 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP được bổ sung bởi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP.  

2. Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Điều 6, 7, 8, 9 của Quy định này. 

Điều 11. Lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, công bố Quy chế quản 

lý kiến trúc 

1. Đối với quy chế quản lý kiến trúc của các đô thị: Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc các đô thị trình Sở Xây dựng thẩm 

định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua trước khi phê duyệt, ban hành. Phạm vi của quy chế 

quản lý kiến trúc của một đô thị bao gồm toàn bộ ranh giới đồ án quy hoạch 

chung đô thị đó. 

2. Đối với quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn: Ủy ban nhân 

dân cấp huyện tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và 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. Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện 

thông qua trước khi phê duyệt, ban hành.  

3. Sở Xây dựng tổ chức thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc cho các đô 

thị địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức thẩm 

định Quy chế quản lý kiến trúc cho các điểm dân cư nông thôn địa bàn huyện. 

Trong quá trình thẩm định, cơ quan tổ chức thẩm định có trách nhiệm lấy 

ý kiến bằng văn bản các cơ quan, tổ chức có liên quan; thành lập hội đồng để 

thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Cơ quan được yêu cầu góp ý kiến có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị. 

4. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành và công bố quy chế quản lý 

kiến trúc thực hiện theo quy định từ Điều 6 đến Điều 13 Mục 2 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. 

Điều 12. Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình 

1. Các công trình phải thực hiện việc thi tuyển phương án thiết kế kiến 

trúc theo khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 

Quốc hội. 

2. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong 

chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trình tự và hình thức thi 

tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-422685.aspx
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3. Đơn vị tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm về chi phí cho việc thi tuyển 

phương án kiến trúc; công bố, công khai kết quả và tổ chức trao giải thưởng sau 

khi kết thúc cuộc thi và gửi kết quả cuộc thi đến Sở Xây dựng. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Trách nhiệm các sở, ngành, địa phương 

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chung về quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn tỉnh; tổ chức phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật 

về quản lý quy hoạch xây dựng. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng về 

tình hình quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 

20 tháng 6) và năm (trước ngày 20 tháng 12). 

b) Xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung liên quan đến 

quản lý quy hoạch xây dựng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng. 

2. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

a) Chịu trách nhiệm về quản lý quy hoạch xây dựng trong phạm vi khu 

công nghiệp theo thẩm quyền; chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra trật tự xây 

dựng, sự phù hợp công trình xây dựng theo đúng theo nội dung quy hoạch được 

duyệt tại khu công nghiệp. 

b) Tham mưu đề xuất người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, 

giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác 

quy hoạch xây dựng tại khu công nghiệp, theo quy định của pháp luật 

c) Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (gửi qua Sở Xây dựng) tình hình quản lý 

quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi được giao quản lý trên địa bàn theo định kỳ 

6 tháng (trước ngày 15 tháng 6) và năm (trước ngày 15 tháng 12). 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Chịu trách nhiệm về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo 

thẩm quyền; tổ chức việc thực hiện các nội dung về quy hoạch xây dựng, Quy 

chế quản lý kiến trúc và các quy định khác về quản lý không gian, kiến trúc, 

cảnh quan đô thị trên địa bàn. Thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng tình 

trạng xuống cấp, hư hỏng của cảnh quan, kiến trúc đô thị. 

b) Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch xây dựng, Quy chế 

quản lý kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định pháp luật. 

c) Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (gửi qua Sở Xây dựng) tình hình quản lý 

quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi được giao quản lý trên địa bàn theo 6 tháng 

(trước ngày 15 tháng 6) và năm (trước ngày 15 tháng 12). 
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4. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý quy hoạch nông thôn, 

quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện các vi phạm, 

xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để xử lý vi phạm. 

5. Các Sở, ngành liên quan 

Có trách nhiệm phối hợp, tham gia ý kiến về nội dung đồ án quy hoạch 

xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc, kiến trúc công trình, địa điểm xây dựng; 

cung cấp thông tin, số liệu có liên quan đến quy hoạch ngành thuộc quyền quản 

lý để phục vụ công tác lập quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền. 

Điều 14. Quy định chuyển tiếp 

1. Các quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ 

chức khảo sát, lập quy hoạch xây dựng trước ngày Quy định này có hiệu lực thi 

hành thì không phải thực hiện các thủ tục chấp thuận, lập, bổ sung kế hoạch quy 

hoạch xây dựng theo Quy định này. Các công việc tiếp theo chưa thực hiện thì 

thực hiện theo Quy định này. 

2. Các đồ án quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thẩm định nhiệm vụ quy hoạch trước ngày Quy định này có hiệu lực thi 

hành thì không phải thẩm định lại theo Quy định này. Các công việc tiếp theo 

chưa thực hiện thì thực hiện theo Quy định này. 

3. Các đồ án quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt nhiệm vụ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì 

không phải phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch xây dựng theo Quy định này. Các 

công việc tiếp theo chưa thực hiện thì thực hiện theo Quy định này. 

4. Các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện phê duyệt 

theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND  ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-

UBND ngày 26/4/2019 nay theo quy định này thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh đã được cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định đồ án nhưng 

chưa phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực, thì thực hiện tổ chức thẩm 

định lại và triển khai các bước tiếp theo theo Quy định này. 

Điều 15. Điều khoản thi hành 

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên 

quan có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy 

định này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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