
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
 

1. Vị trí, chức năng: 

a) Phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật 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: Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 
khảo sát, thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật. 

b) Phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật 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. 

b) Nhiệm vụ: 

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chung quy định tại Điều 3 còn tham mưu cho 
lãnh đạo sở thực hiện những nhiệm vụ sau:          

+ Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng 
trong các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, 
thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng công trình; Hướng dẫn việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế 
kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh; 

+ Chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và 
dự toán xây dựng theo phân cấp, trừ thẩm định tổng mức đầu tư và tổng dự 
toán các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị không sử dụng vốn đầu tư 
công; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, 
thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật; 

+ Tham mưu cho Lãnh đạo sở quản lý nhà nước đối với hoạt động của 
các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân 
tỉnh thành lập; 

+ Thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng 
trên địa bàn tỉnh theo phân cấp. 

+ Về Kinh tế xây dựng: 

- Hướng dẫn công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng 
theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; 

- Thẩm định tổng dự toán và dự toán xây dựng công trình theo phân cấp; 
Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa 
bàn tỉnh; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo 
phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị 
xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu 



và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án 
đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng 
do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 
việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây 
dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn 
ngân sách của địa phương; 

- Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh 
công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa 
bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, 
hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của 
tỉnh; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc áp dụng hoặc 
vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và 
giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách 
của địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

+ Về hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công 
nghệ cao: 

- Về cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp: 

Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát 
triển hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn, trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê 
duyệt. 

Hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công 
trình, các mô hình công nghệ, mô hình quản lý hệ thống cấp nước, thoát nước 
phù hợp với đặc điểm và quy mô đô thị, khu công nghiệp; hướng dẫn quản lý, 
khai thác, bảo trì hệ thống cấp nước, thoát nước trong đô thị và khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Về chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị: 

Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý 
chiếu sáng đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý 
cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao 
thông đô thị theo quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tham mưu lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản 
lý cây xanh, chiếu sáng đô thị; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định sau 
khi được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Về quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ): 

Xây dựng kế hoạch, chương trình và các cơ chế chính sách khuyến khích 
đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm 



quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về quy hoạch và các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang. 

+ Về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị: 

Kiểm tra việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch 
đô thị và quy hoạch giao thông đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Về quản lý xây dựng ngầm đô thị: 

Xây dựng kế hoạch, chương trình và cơ chế chính sách khuyến khích 
phát triển xây dựng ngầm đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về quản lý xây dựng, khai 
thác công trình ngầm và công tác hạ ngầm các đường dây, đường cáp trong đô 
thị; hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt; xây dựng và quản lý cơ sở 
dữ liệu về công trình ngầm đô thị. 

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về sử dụng 
chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, 
kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng chung 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sau khi được phê duyệt. 

Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về quản lý xây dựng, khai 
thác công trình ngầm và công tác hạ ngầm các đường dây, đường cáp trong đô 
thị; hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt; xây dựng và quản lý cơ sở 
dữ liệu về công trình ngầm đô thị. 

+ Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật: 

Lập báo cáo về tình hình phát triển hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Thực trạng 
về xây dựng phát triển; tình hình lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch và phát 
triển quy hoạch; tình hình đầu tư xây dựng và triển khai dự án đầu tư xây dựng 
các công trình hạ tầng kỹ thuật tại địa bàn tỉnh, quản lý giá các dịch vụ liên 
quan đến hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. 

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các 
lĩnh vực quản lý của Sở. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở. 

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

+ Về vật liệu xây dựng: 

- Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, 
sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh; 

- Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng cấp quốc gia, quy hoạch thăm dò, khai thác 



và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh theo quy 
định; 

- Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, 
chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công 
nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng; 

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các 
quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật 
liệu xây dựng; 

- Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng 
đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo 
phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được 
sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa 
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây 
dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc 
Sở giao. 
 


