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Số: 1401/UBND-KTHT 

V/v góp ý dự thảo 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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hương Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Công văn số 5728/UBND-XD ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc góp ý dự thảo 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; sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn có ý kiến như sau: 

1. Tại điểm d, khoản 3, Điều 5: “Chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt 

bằng các dự án thuộc trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng do 

Ban Quản lý quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng phải có 

thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án. Ban Quản lý khu kinh 

tế tỉnh có trách nhiệm gửi Bản vẽ tổng mặt bằng được chấp thuận về Sở Xây dựng 

để phục vụ công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng thống nhất trên địa 

bàn tỉnh”. 

- Đề xuất điều chỉnh: Chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng các dự 

án thuộc trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng do Ban Quản lý 

quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng phải có thỏa thuận (bằng 

văn bản) của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án. Ban Quản lý khu kinh tế 

tỉnh có trách nhiệm gửi Bản vẽ tổng mặt bằng được chấp thuận về Sở Xây dựng 

và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án để phục vụ công tác quản lý quy 

hoạch và trật tự xây dựng thống nhất trên địa bàn. 

- Giải trình nội dung điều chỉnh, bổ sung như sau: Đối với các quy hoạch do 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt, chấp thuận, Bản vẽ quy hoạch phải được 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án thỏa thuận bằng văn bản (thay thế cho 

việc ký thỏa thuận vào bản vẽ) để giảm thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian.   

Quy hoạch sau khi được phê duyệt, phải gửi 01 bản về Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi có dự án để lưu trữ, quản lý, cấp phép xây dựng.  

2. Tại điểm d, khoản 4, Điều 5: “Bản vẽ 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 sĩ cấp xã; công trình tín ngưỡng (đình, đền, miếu, am, 

từ đường, nhà thờ họ) không phải di tích cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt; 

điểm trung chuyển rác; nghĩa trang cấp III, cấp IV (trừ nghĩa trang liệt sĩ)”. 



 

 

- Đề nghị điều chỉnh: Bản vẽ tổng mặt bằng Trường học (Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở), 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 sĩ 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; điểm trung chuyển rác; nghĩa trang cấp 

III, cấp IV (trừ nghĩa trang liệt sĩ).  

- Giải trình nội dung đề xuất điều chỉnh bổ sung như sau: Đề xuất bổ sung 

thẩm quyền chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của cấp huyện, bổ 

sung thêm Trường học cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Lý do, quy 

hoạch các trường học này do địa phương quản lý, quy hoạch không phức tạp. Mặt 

khác, đối với dự án xây dựng trường học do cấp huyện, xã quyết định đầu tư thì 

cấp chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng sử dụng đất vẫn là cấp huyện. Vì vậy, đề 

xuất bổ sung nhằm giảm thời gian cho các chủ đầu tư, chủ công trình khi tổ chức 

lập quy hoạch. 

Đối với các công trình di tích lịch sử cấp tỉnh quản lý, đề xuất thẩm quyền 

chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng sử dụng đất thuộc cấp tỉnh để phù hợp với công 

tác quản lý di tích. 

3. Tại điểm e, khoản 4, Điều 5: “Ủy ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận 

các đồ án quy hoạch, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng các dự án thuộc địa giới 

hành chính mình quản lý (việc thỏa thuận được thực hiện bằng hình thức ký đóng 

dấu trực tiếp vào đồ án, bản vẽ quy hoạch)”. 

Đề xuất điều chỉnh phương thức thực hiện thỏa thuận của cấp huyện từ “ký 

đóng dấu trực tiếp trên bản vẽ” thành “thỏa thuận bằng văn bản” nhằm giảm bớt 

thủ tục hành chính, rút nhắn thời gian thực hiện nhưng vẫn đảm bảo nội dung, 

ngoài ra, quy hoạch sau khi phê duyệt được lưu trữ ở nhiều đơn vị nên vẫn đảm 

bảo tính khách quan. 

4. Tại điểm b, khoản 5, Điều 5: “Ủy ban nhân dân 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 Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý”. 

Đề xuất điều chỉnh thành: “Ủy ban nhân dân 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 Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư”.  

5. Tại khoản 7, Điều 5: “Đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh: Trước khi phê duyệt phải có ý kiến thống 

nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng và Sở chuyên ngành (nếu có). Sau khi được 

phê duyệt, cơ quan tổ chức phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm gửi Quyết định 

phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng và đĩa CD sao lưu toàn bộ hồ sơ đã duyệt về 

Sở Xây dựng để phục vụ công tác lưu trữ và quản lý quy hoạch thống nhất trên 

địa bàn tỉnh”. 

Đề xuất điều chỉnh: “Đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh: Cơ quan tổ chức phê duyệt phải xin ý kiến và 

được Sở Xây dựng thống nhất bằng văn bản. Sau khi phê duyệt, cơ quan tổ chức 



 

 

phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm gửi Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch 

xây dựng và đĩa CD sao lưu toàn bộ hồ sơ đã duyệt về Sở Xây dựng để phục vụ 

công tác lưu trữ và quản lý quy hoạch thống nhất trên địa bàn tỉnh”. 

6. Tại Điều 7. 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. Ủy ban nhân dân  tỉnh quy định cụ thể như sau...”. 

Đề xuất điều chỉnh: “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...”. 

7. Tại Điều 10. Quy chế quản lý kiến trúc: Đề nghị Sở Xây dựng bổ sung 

hướng dẫn nội dung cụ thể hơn về đối tượng phải lập quy chế kiến trúc (các đô 

thị, điểm dân cư...) quy định tại Điều 14, Luật Kiến trúc năm 2019. 

8. Tại Khoản 4, Điều 12. 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”. 

- Nội dung trên chưa thể hiện thời hạn tồn tại của công trình theo quy định 

tại Điều 50, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ nên cơ 

quan cấp phép chưa đủ nội dung để căn cứ thực hiện. 

- Đề xuất điều chỉnh như sau: “Công trình được tồn tại đến khi có quyết 

định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch. 

Chủ đầu tư phải cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn trên giấy phép, nếu 

không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường 

hợp chủ đầu tư có đề xuất việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai”. 

9. Các nội dung khác: Thống nhất theo nội dung của dự thảo. 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Bình Thân 
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