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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 11/2013/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2013 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác lập, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch phát triển ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

Trong những năm qua, mạng lưới ñô thị trên ñịa bàn tỉnh ñã ñược hình thành, 
mở rộng và phát triển, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy 
hoạch có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
phát triển ñô thị từng bước ñược chú trọng, là cơ sở ñể xây dựng kế hoạch và triển 
khai các dự án ñầu tư, chỉnh trang, phát triển ñô thị, quản lý trật tự xây dựng ñô thị và 
nông thôn, thu hút các dự án ñầu tư, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của ñịa phương. 

Tuy nhiên, công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy 
hoạch trên ñịa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, chất lượng một số ñồ án quy hoạch xây 
dựng chưa cao, quy hoạch xây dựng một số nơi không còn phù hợp với thực tiễn phát 
triển kinh tế - xã hội nhưng chưa ñược kịp thời ñiều chỉnh quy hoạch, ñịnh hướng quy 
hoạch còn hạn chế; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên quy 
hoạch chung ñã ñược phê duyệt còn thấp. Tình trạng xây dựng sai quy hoạch, xây 
dựng sai phép và không phép vẫn xảy ra. Công tác quản lý ñô thị và cấp phép xây 
dựng một số nơi còn nhiều bất cập, ñôi khi buông lỏng quản lý. 

ðể khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, 
UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ñơn vị liên quan thực hiện tốt các công 
việc sau: 

1. Tăng cường công tác lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
phát triển ñô thị, nâng cao chất lượng ñồ án quy hoạch 

UBND các huyện, thành phố, thị xã ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách và 
huy ñộng, ñề xuất các nguồn vốn ñầu tư khác ñể lập quy hoạch chung, quy hoạch 
phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị, quy hoạch nông thôn mới, ñảm bảo quy 
hoạch xây dựng phải ñi trước một bước ñể làm cơ sở cho việc giới thiệu ñịa ñiểm, 
cấp chứng chỉ quy hoạch, xem xét chấp thuận ñầu tư các dự án và cấp giấy phép xây 
dựng. Chủ ñộng rà soát các quy hoạch ñã ñược phê duyệt, ñiều chỉnh ñảm bảo phù 
hợp với yêu cầu thực tiễn và theo yêu cầu quản lý, nhu cầu ñầu tư. Trước mắt lựa 
chọn các vùng, các khu vực ưu tiên ñầu tư xây dựng và phát triển ñô thị ñể tập trung 
nguồn lực cho việc lập quy hoạch xây dựng.  

UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ ñầu tư cần quan tâm ñến việc 
nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, phải lựa chọn ñược ñơn vị tư vấn 



116 CÔNG BÁO/Số 14+15/Ngày 15-8-2013

có ñủ năng lực ñảm bảo yêu cầu tổ chức lập, ñiều chỉnh quy hoạch; quy hoạch xây 
dựng phải sát với tình hình thực tế của ñịa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội. Tổ chức lấy ý kiến của cộng ñồng dân cư, các tổ chức, cá nhân trong 
khu vực quy hoạch theo ñúng quy ñịnh ñể nâng cao chất lượng quy hoạch, phù hợp 
với thực tiễn, phát huy hiệu lực, hiệu quả ñồ án quy hoạch.  

Trước khi phê duyệt các ñồ án quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền, UBND 
các huyện, thành phố, thị xã phải lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn liên quan và 
thống nhất bằng văn bản với Sở Xây dựng, các cơ quan quản lý chuyên ngành trong 
ñấu nối hệ thống kỹ thuật. 

Sở Xây dựng phải nâng cao chất lượng công tác thẩm ñịnh ñồ án quy hoạch, 
ñồng thời tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc lập, phê duyệt quy 
hoạch xây dựng, quản lý xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, việc áp dụng các tiêu 
chuẩn, quy phạm, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng; ñề xuất, triển khai các giải 
pháp ñể nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, phát triển ñô thị. Chủ ñộng ñề xuất 
kế hoạch triển khai quy hoạch chung, quy hoạch vùng, liên vùng thuộc thẩm quyền, 
ñồng thời ñề xuất nguồn vốn, tiến ñộ thực hiện. 

2. Tăng cường công tác quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện ñồng bộ các biện pháp: 
Công bố, công khai quy hoạch xây dựng tại khu vực quy hoạch, trụ sở cơ quan quản 
lý quy hoạch xây dựng của huyện, thành phố, thị xã, trụ sở UBND xã, phường, thị 
trấn và trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể nhân dân biết, thực hiện và giám 
sát việc thực hiện quy hoạch; tổ chức cắm mốc giới quy hoạch theo ñúng quy ñịnh.  

Cơ quan quản lý quy hoạch ñô thị các cấp có trách nhiệm cung cấp cho các tổ 
chức, cá nhân thông tin về quy hoạch trong phạm vi quy hoạch xây dựng do mình 
quản lý. Không ñề xuất, chấp thuận các dự án ñầu tư xây dựng tại các khu vực không 
có quy hoạch xây dựng hoặc không phù hợp với quy hoạch xây dựng ñã ñược phê 
duyệt. 

Các chủ ñầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ theo ñúng giấy phép xây 
dựng ñược cấp, dự án ñược duyệt và chấp hành ñúng quy ñịnh của pháp luật trong 
quá trình ñầu tư và xây dựng.  

UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức ñoàn thể cùng cấp ñể 
tăng cường, nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, giám sát các công trình xây 
dựng trên ñịa bàn, nhất là việc xây dựng công trình theo quy hoạch. Các công trình 
xây dựng phải ñược kiểm tra ñể phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, sai phạm so 
với giấy phép xây dựng ñược cấp, dự án ñược phê duyệt. Sở Xây dựng phải tăng 
cường hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, phải kịp thời có 
văn bản hướng dẫn và ñưa ra giải pháp cụ thể ñể thực hiện.  

Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lập, thẩm ñịnh, phê duyệt 
các ñồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố, 
thị xã, kịp thời báo cáo và ñề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp ñể khắc phục các 
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tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện xây dựng theo quy 
hoạch. 

Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố, thị xã phải tăng cường bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm cho ñội ngũ cán bộ thực hiện 
công tác cấp giấy phép xây dựng, thanh tra xây dựng và quản lý hoạt ñộng xây dựng 
các cấp. 

3. Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan ñô thị 

Sở Xây dựng ñề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện ñể làm tốt hơn nữa vai 
trò quản lý Nhà nước về kiến trúc, cảnh quan trong các ñô thị; tăng cường theo dõi, 
ñôn ñốc, kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã về 
chuyên môn nghiệp vụ trong công tác lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và ban hành Quy chế 
quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc ñô thị.  

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chức lập Quy chế quản lý 
quy hoạch, kiến trúc ñô thị trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy ñịnh và tổ 
chức thực hiện tốt các Quy chế sau khi ñã ban hành; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến 
trúc ñô thị phải ñược phổ biến công khai, tuyên truyền sâu rộng ñể các tổ chức, cá 
nhân biết, thực hiện và tham gia giám sát. 

UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện thiết kế ñô 
thị trong các ñồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và ñồ án 
thiết kế ñô thị riêng theo ñúng quy ñịnh làm cơ sở ñể cấp giấy phép xây dựng và quản 
lý xây dựng theo quy hoạch. 

4. Tăng cường chỉ ñạo công tác phát triển ñô thị trên ñịa bàn 

ðô thị phải ñược phát triển theo quy hoạch, kế hoạch và các dự án ñầu tư ñể 
ñảm bảo trật tự xây dựng, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng kiến trúc 
cảnh quan và môi trường ñô thị. Cần ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ 
tầng xã hội một cách ñồng bộ nhằm hướng tới các ñô thị phải ñạt các chỉ tiêu về tính 
chất, chức năng, quy mô dân số, tỷ lệ lao ñộng phi nông nghiệp, mật ñộ xây dựng, 
cảnh quan kiến trúc... phù hợp theo quy ñịnh hiện hành.  

Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng ñược duyệt, các khu vực phát 
triển ñô thị, các dự án ñầu tư xây dựng cần ñược cập nhật và công bố kịp thời, ñầy ñủ 
cho các tổ chức, cá nhân biết ñể giám sát việc thực hiện. 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và ñơn vị liên quan, 
UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Xây dựng 
ñôn ñốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm báo cáo UBND tỉnh. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn ðức Cường 


