
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Số:           /SXD-QHPTĐT      Hải Dương, ngày         tháng  11  năm 2022
V/v Công bố và hướng dẫn 
triển khai thực hiện  Quyết 

định số 15/2022/QĐ-UBND 
ngày 21/10/2022 của UBND 

tỉnh Hải Dương

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-
UBND về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, trong đó bãi 
bỏ Điều 5, Điều 9 Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự 
án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương (ban 
hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) và khoản 2, 3 Điều 1 (ban hành kèm theo 
Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017).

Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-
UBND về việc Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương, có hiệu lực từ ngày 01/11/2022, đồng thời bãi bỏ các 
nội dung còn lại về quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng ban hành 
kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 và Quyết định số 
21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương. Quyết định trên 
được công bố tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương (http://haiduong.gov.vn) và 
Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng (http://soxaydung.haiduong.gov.vn).

Như vậy, kể từ ngày 01/11/2022, công tác quản lý quy hoạch xây dựng 
(quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) trên địa bàn tỉnh Hải Dương được thực 
hiện theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương và quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hiện 
hành. Theo quy định nêu trên, có một số nội dung điều chỉnh, thay đổi và bổ 
sung mới về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, thẩm quyền thẩm định và 
quy hoạch xây dựng so với các quy định cũ đã phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa 
bàn, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu công 
nghiệp, các tổ chức cá nhận có liên quan lưu ý một số nội dung chính như sau:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-25-2017-qd-ubnd-quan-ly-quy-hoach-xay-dung-du-an-dau-tu-xay-dung-hai-duong-366491.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2018/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=20/9/2018&eday=20/9/2018
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=25/2017/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
http://haiduong.gov.vn
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- Trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng: quy định tại Điều 3.
- Thẩm quyền thẩm định quy hoạch xây dựng (nhiệm vụ, đồ án): quy định 

tại Điều 4.
- Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng (nhiệm vụ, đồ án): quy định 

tại Điều 5.
- Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng (nhiệm vụ, đồ án):  

quy định tại Điều 6 và Điều 11.
Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, đơn vị có liên quan 
nghiên cứu các Quyết định nêu trên, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng 
quy định hiện hành. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quy định nêu trên trên địa bàn 
quản lý của mình để UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc, các tổ chức cá 
nhân có liên quan đến hoạt động quy hoạch xây dựng được biết, thực hiện theo 
quy định.

* Sở Xây dựng xin gửi tới các Sở, ban ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố bản quyết định  số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 (bản chính)  và 
Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương ban hành kèm theo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi 
ý kiến về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận :
- Như trên;
- BTV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- PCT TTr.UBND tỉnh Lưu Văn Bản;          
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng (để công bố);
- Lưu: VP, QHPTĐT, Hiệp.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tăng Bá Bay

báo cáo 
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