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nhà nước của Bộ Xây dựng 

 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng. 

 

Thực hiện Công văn số 1985/BXD-PC ngày 03/6/2022 của Bộ Xây dựng 

về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên 

cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Về bố cục và nội dung: cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung 

trong dự thảo Nghị định như sau: 

- Tại khoản 5, Điều 1 và khoản 5a, Điều 2 đề nghị bổ sung quy định về 

thời gian lập quy hoạch hoạch tổng mặt bằng. 

- Tại khoản 4 Điều 4 quy định: “b) Việc xác định các khu vực có yêu cầu 

cao về quản lý kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm cấp đô thị và xung quanh 

các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị, mặt tiền các tuyến đường cấp 

khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị phải căn cứ 

vào quy hoạch đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt và các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, hạ tầng, đô thị;”. Liên quan nội 

dung này, tại mục 2 khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật 

Đất đai có quy định: “Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc 

để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức 

phân lô, bán nền tại khu vực không nằm trong địa bàn các phường của các đô 

thị loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc Trung ương; khu vực có yêu cầu cao 

về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm 

nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các 

tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.”. Do vậy đề nghị sửa thành như 

sau: “Việc cho phép cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu 

tư phát triển đô thị tại khu vực không nằm trong địa bàn các phường của các đô 

thị loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc Trung ương; khu vực có yêu cầu cao 
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về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm 

nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các 

tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị được xác định trong đô thị phải căn 

cứ vào quy hoạch đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt và các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, hạ tầng, đô thị”. 

- Tại khoản 2 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “2. Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch 

chung thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch 

chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch 

phân khu và quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới 

hành chính của hai quận, huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có 

ý nghĩa quan trọng, trừ quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 

này.”. Đề nghị bổ sung nội dung quy định hướng dẫn cụ thể về “khu vực có ý 

nghĩa quan trọng” để có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện. 

- Tại Điều 3 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Kiến trúc, đề nghị nghiên cứu, sửa đổi bổ sung làm rõ việc cấp 

lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc có cần thực hiện sát hạch hay không; 

bổ sung quy định và làm rõ về việc các lĩnh vực hành nghề kiến trúc được cấp 

chứng chỉ có phải là các dịch vụ kiến trúc (bao gồm 07 dịch vụ theo quy định). 

- Tại khoản 4 Điều 9 dự thảo có quy định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 

4 Điều 12 như sau: “4. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ 

trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng, trình hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm định theo quy 

định tại khoản 3 Điều này để tổ chức thẩm định. Nội dung đề nghị thẩm định và 

kết quả thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tham 

khảo theo mẫu số 01, mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định này.”. Tuy nhiên, mẫu số 

01, mẫu số 02 Phụ lục I tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ quy định về tờ trình thẩm định, thông báo kết quả thẩm định của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi, do vậy đề nghị Bộ Xây dựng cần nghiên cứu, quy định cụ thể mẫu tờ 

trình đề nghị thẩm định và kết quả thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng để thực hiện thống nhất giữa các địa phương trong cả 

nước.  

- Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ có quy đinh: “Người quyết định đầu tư được giao cơ quan 

chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ 

quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc”. Tuy nhiên, tại Nghị định số 
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15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ không có quy định cụ thể về 

thời gian và thành phần hồ sơ thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình của. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định cụ thể để thực hiện.  

- Về việc thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ không có quy định cụ thể về thời gian và thành phần 

hồ sơ thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình, do đó đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy 

định cụ thể để thực hiện.  

- Tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị: Đề 

nghị xem xét, rà soát nội dung tại khoản 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 thành như 

sau: 

“Điều 38. Bàn giao quản lý tài sản trong khu đô thị 

1. Bàn giao quản lý các công trình, hạng mục công trình trong khu đô 

thị là việc bàn giao tài sản giữa chủ đầu tư và bên tiếp nhận bàn giao quy định 

tại khoản 4 Điều này về các nội dung sau: 

a) Các công trình, hạng mục công trình trong khu đô thị thuộc thẩm 

quyền quản lý của bên tiếp nhận bàn giao; 

b) Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ về: quản lý hoạt động xây dựng; cung 

cấp các dịch vụ đô thị. 

2. Các khu vực trong dự án và toàn khu đô thị sau khi hoàn thành đầu tư 

xây dựng theo phân kỳ đầu tư phải được quản lý.  

3. Dự án khu đô thị hoặc một số công trình trong dự án khi đưa vào khai 

thác sử dụng hoặc bàn giao quản lý phải đảm bảo tuân thủ quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 124 Luật số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a 

khoản 46 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 

4. Bên tiếp nhận bàn giao tài sản gồm: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 

cấp huyện; cơ quan, tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện ủy 

quyền hoặc giao phân công tiếp nhận tài sản theo thẩm quyền; đơn vị có thẩm 

quyền quản lý tài sản được giao trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 

5. Phương án bàn giao quản lý tài sản trong khu đô thị gồm: đề xuất việc 

quản lý đối với các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các yêu cầu, điều 

kiện kèm theo (nếu có); đề xuất thời điểm bàn giao, bên tiếp nhận bàn giao tài 

sản và văn bản có ý kiến của bên dự kiến tiếp nhận bàn giao; đề xuất các nội 

dung phối hợp với chính quyền địa phương về đầu tư xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi 



 

 

4 

 

qua khu vực dự án; đề xuất phương án phối hợp quản lý hành chính trước và 

sau khi bàn giao tài sản. 

Trường hợp phải lập sơ bộ phương án bàn giao tài sản quản lý khu đô thị 

khi chấp thuận chủ trương đầu tư thì nội dung bao gồm: đề xuất việc quản lý đối 

với các nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, các yêu cầu, điều kiện 

kèm theo (nếu có); đề xuất bên tiếp nhận bàn giao tài sản. 

6. Thực hiện bàn giao quản lý trong khu đô thị 

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao tài sản theo nội dung dự án được 

phê duyệt hoặc theo thỏa thuận với bên tiếp nhận bàn giao tài sản; chịu trách 

nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức việc thực hiện bảo hành, bảo trì theo quy 

định pháp luật, quản lý và đảm bảo chất lượng vận hành đối với các công trình, 

hạng mục công trình chưa bàn giao; cung cấp dịch vụ đô thị cho đến khi hoàn 

thành bàn giao; 

b) Trường hợp bên tiếp nhận bàn giao tài sản là cơ quan quản lý Nhà 

nước, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc lập phương án tiếp nhận, xử lý 

tài sản để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định pháp luật về tài sản công; 

c) Bên tiếp nhận bàn giao có trách nhiệm: tiếp nhận bàn giao theo quy 

định; thống nhất với chủ đầu tư, báo cáo kết quả bàn giao cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và huyện để theo dõi; tổ chức cung cấp dịch vụ đô thị hoặc chuyển giao 

cho các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định pháp luật có liên quan; 

d) Các công trình, hạng mục công trình trong khu đô thị chỉ được phép 

bàn giao tài sản và đưa vào sử dụng sau khi Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm 

thu hoàn thành theo quy định, đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công 

trình xây dựng theo quy định; 

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra việc thực 

hiện các quyền và trách nhiệm của các bên liên quan khi bàn giao quản lý tài 

sản trong khu đô thị trên địa bàn. 

7. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh đối với các quy định tại Điều này.”. 

- Tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy 

định: “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định pháp luật về đơn vị sự nghiệp 

công lập để quyết định việc tổ chức lại, giải thể Ban Quản lý khu vực phát triển đô 

thị hoặc giao đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý để chủ trì thực hiện các 

nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này đối với một hoặc nhiều khu vực phát triển 
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đô thị được phê duyệt.”, tại nội dung này chưa có quy định rõ việc thành lập mới 

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị đối với các tỉnh chưa thành lập. 

- Tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị chưa 

có quy định về thời gian trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực 

hiện phê duyệt khu vực phát triển đô thị; chưa có quy định về Chi phí hoạt động 

Ban quản lý khu vực phát triển đô thị của đơn vị sự nghiệp hoặc Ban Quản lý dự 

án phát triển đô thị. Đề nghị bổ sung trong dự thảo. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KHĐT, TC, TNMT, TP; 

- C,PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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