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Lai Châu, ngày      tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án  

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

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 Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 6/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về 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 6/5/2015 quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu (sau đây gọi tắt là Hội đồng) như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng:  

Đồng chí Hoàng Đại Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng. 
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2. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau đây làm thành viên Hội đồng: 

- Đồng chí Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn. 

- Đồng chí Hoàng Thanh Bình -  Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh. 

- Đồng chí Tao Văn Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đồng chí Lò Văn Duy - Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

- Đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương. 

- Đồng chí Trần Mạnh Hùng -  Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Đồng chí Vũ Minh Thức - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Đồng chí Tạ Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

- Đồng chí Trịnh Quang Anh – Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc và Nhà 

ở, Sở Xây dựng – Thư ký. 

Ngoài ra, tùy theo quy mô, tính chất của đồ án quy hoạch tổ chức thẩm 

định, Chủ tịch Hội đồng xem xét mời lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố có liên quan và các chuyên gia phản biện trong 

các lĩnh vực chuyên môn tham dự với tư cách là thành viên của Hội đồng. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định 

1. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định nội dung nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và 

các văn bản liên quan. 

Nội dung thẩm định hồ sơ quy hoạch theo quy định của pháp luật hiện 

hành. Kết luận của Hội đồng là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định 

tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt hoặc yêu cầu cơ quan, 

đơn vị trình thẩm định tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong quá trình thẩm định 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. 
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3. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ nguồn kinh phí thẩm 

định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

5. Các hình thức hoạt động của Hội đồng 

- Các hình thức hoạt động thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch của Hội 

đồng gồm: Gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản hoặc tổ chức phiên họp 

Hội đồng. 

+ Gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản: Chủ tịch Hội đồng gửi 

văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

đến đồ án quy hoạch (gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu). Các thành viên Hội đồng và 

các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến nghiên cứu hồ sơ, gửi ý kiến thẩm định 

bằng văn bản đến cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

Hội đồng xem xét, ban hành kết luận thẩm định. 

+ Tổ chức phiên họp: Chủ tịch Hội đồng thẩm định gửi giấy mời các 

thành viên Hội đồng và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự 

phiên họp thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch. Các thành viên Hội đồng và 

đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia góp ý trực tiếp tại các phiên 

họp. Cơ quan thường trực tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch 

Hội đồng ban hành kết quả thẩm định. 

- Tùy theo quy mô, tính chất của từng đồ án quy hoạch, Chủ tịch Hội 

đồng quyết định thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch bằng hình thức gửi hồ sơ 

lấy ý kiến thẩm định hoặc tổ chức phiên họp Hội đồng. 

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan thường trực và các cơ quan có liên 

quan 

1. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm: 

a) Bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng. 

b) Tổ chức họp, lấy ý kiến thẩm định; dự thảo, trình ban hành các văn 

bản, thông báo và báo cáo thẩm định thuộc nhiệm vụ của Hội đồng và tổng hợp 

danh sách thành viên cụ thể của Hội đồng. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại khoản 2 Điều 1 có trách nhiệm kịp 

thời thông báo cho Sở Xây dựng biết khi có sự thay đổi nhân sự tham gia Hội 

đồng; chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung góp ý của đại diện cơ quan, 
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đơn vị tham gia Hội đồng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công 

Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 

thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT. Tỉnh ủy; (b/c) 

- TT. HĐND tỉnh; (b/c) 

- Lãnh đạo UBND tỉnh: U; 

- V, C, CB; 

- Lưu: VT, Kt2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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