
1. Vị trí, chức năng: 

a) Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị là phòng chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch, Kiến trúc và Phát triển đô thị.  

b) Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ 
chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về 
chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do 
Giám đốc sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, 
đơn vị thuộc Sở để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn. 
 2. Nhiệm vụ: 
 a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh 
vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
  b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xây dựng; chương trình, 
biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực xây dựng trên địa 
bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở.  
 c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về ngành, lĩnh vực xây dựng.  
 d) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch 
vụ sự nghiệp công ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 
  e) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong lĩnh vực xây dựng theo phân công. 
  f) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch và các văn bản khác trong ngành, lĩnh vực xây dựng được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng 
dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước được giao. 
 g) Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực quản lý 
của Sở theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
 h) Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng 
các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông 
tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp 
vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. 
  i) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Sở đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 
và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.  
 k) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có 
thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê 



tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của 
Ủy ban nhân dân tỉnh.   
 m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy 
định của pháp luật. 
 Ngoài nhiệm vụ trên còn tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện những 
công tác sau:          

a) Về Quy hoạch xây dựng (bao gồm quy hoạch xây dựng vùng liên 
huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, 
quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn):  

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị theo quy định; hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 
hoạch xây dựng. 

- Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch xây dựng, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng 
trên địa bàn theo quy định. 

- Hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã 
được phê duyệt trên địa bàn theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công 
khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, 
cốt xây dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng 
kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch. 

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng. 

b) Về kiến trúc: 

- Tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc theo phân cấp, ủy quyền của Ủy 
ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong 
việc lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt 
và ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
quy chế quản lý kiến trúc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành; 
tổ chức rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy chế quản lý kiến trúc định kỳ 
05 năm hoặc đột xuất để xem xét, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc. 

- Thực hiện và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai thực 
hiện, theo dõi, kiểm tra và giám sát chất lượng kiến trúc trong dự án đầu tư xây dựng.  

- Lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo phân cấp, 
ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 



c) Về phát triển đô thị: 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập các loại chương trình phát triển 
đô thị hoặc thẩm định các chương trình phát triển đô thị theo thẩm quyền; xác 
định các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; xác định các chỉ tiêu 
về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
bao gồm: chương trình nâng cấp đô thị, chương trình phát triển đô thị, đề án 
phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch hành 
động quốc gia về tăng trưởng xanh, xây dựng phát triển đô thị thông minh, dự án 
cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị, dự án đầu tư phát 
triển đô thị và các chương trình, dự án khác có liên quan đến phát triển đô thị. 

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm, đề xuất việc tổ 
chức hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị đối với các đô thị đã được công nhận 
loại đô thị; hướng dẫn, kiểm tra các đề án công nhận loại đô thị trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị; tổ chức thẩm định, trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị công nhân đô thị loại V. 

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên 
địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông 
tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn. 

d) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc 
Sở Xây dựng giao. 

 


