
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:            /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày         tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng,  
quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

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 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tại Văn 
bản số 1755/SXD-QHKT ngày 27/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 

thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi là Hội đồng) với thành phần như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Xây dựng. 

3. Các Ủy viên Hội đồng: 

- Lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đơn vị có liên quan; 

- Đại diện lãnh đạo tổ chức xã hội, nghề nghiệp có liên quan; 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã nơi có quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị. 

- Các chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch và 

các lĩnh vực khác có liên quan (tham gia Hội đồng thẩm định khi cần thiết). 

Tùy theo tính chất của quy hoạch, Chủ tịch Hội đồng quyết định các thành 

viên cụ thể tham gia Hội đồng thẩm định. 



 

4. Cơ quan thường trực Hội đồng: Sở Xây dựng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Hội đồng và các thành 

viên Hội đồng: 

1. Hội đồng thẩm định: 

- Tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 

thị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và 
các văn bản pháp luật có liên quan.  

- Ban hành thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định, làm cơ sở để cơ 
quan thường trực Hội đồng hoàn thiện việc thẩm định, trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

2. Chủ tịch Hội đồng: 

- Chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định. 

- Quyết định hình thức phiên họp, số lượng và thành phần Hội đồng thẩm 

định. 

- Đánh giá kết quả phiên họp Hội đồng, kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

về các nội dung của quy hoạch. 

- Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ 

tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng. 

3. Phó Chủ tịch Hội đồng: 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức đúng trách nhiệm, quyền hạn của Hội 

đồng theo phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền (mời họp, chủ 

trì họp); quyết định các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền đã được Chủ tịch Hội 
đồng giao. 

4. Các Ủy viên Hội đồng: 

- Tham gia góp ý, thẩm định bằng văn bản (hoặc phiếu nhận xét góp ý, 

đánh giá trực tiếp tại các phiên họp của Hội đồng) về nội dung quy hoạch ngành, 
lĩnh vực, quy hoạch chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và 

địa phương mà Ủy viên Hội đồng làm đại diện. 

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng khi được triệu tập; được bảo  

lưu các ý kiến tham gia thẩm định.  

5. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó 
Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong quá trình quan 

hệ công tác. 

6. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Hội đồng 

được sử dụng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị quản lý trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ. 

 



 

Điều 3. Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Hội đồng) có trách nhiệm: 

1. Xác định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cần thiết đề xuất Chủ tịch 

Hội đồng tổ chức Hội đồng thẩm định. 

2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; Yêu cầu cơ 
quan trình thẩm định tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ; gửi hồ sơ đến các thành viên 

Hội đồng; chuẩn bị báo cáo và các nội dung xin ý kiến Hội đồng. 

3. Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng xem 

xét, quyết định những vấn đề cần xử lý. 

4. Hoàn thiện việc thẩm định theo ý kiến kết luận của Hội đồng. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trích từ nguồn thu phí thẩm định 
đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
2297/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ tưởng các Ban ngành; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh 
Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, các PVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CN. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Võ Văn Hưng 
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