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V/v hướng dẫn hồ sơ lấy ý kiến 

thống nhất của Sở Xây dựng đối 

với các đồ án quy hoạch thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

 Cần Thơ,  ngày  29  tháng 01 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

Căn cứ Khoản 7 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch 2018; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 44 Luật Quy hoạch 

đô thị; 

Căn cứ Khoản 9 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch 2018; Khoản 3 Điều 34 Luật Xây dựng; 

Thời gian qua, Sở Xây dựng nhận được nhiều đề nghị của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện gửi về Sở Xây dựng lấy ý kiến trước khi Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Thông qua xem xét nhiều hồ sơ gửi về Sở Xây dựng lấy ý kiến thống nhất 

trước khi phê duyệt, Sở Xây dựng nhận thấy cần được thống nhất thực hiện một 

số vấn đề liên quan đến: (1) công tác lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và 

cộng đồng dân cư có liên quan cũng như (2) nội dung hồ sơ gửi về Sở Xây 

dựng. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng của công tác lập, thẩm định và phê 

duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  

Từ lý nêu trên, Sở Xây dựng có ý kiến về một số nội dung cụ thể như sau: 

I. Công tác lấy ý kiến về quy hoạch đô thị và về quy hoạch xây dựng. 

Căn cứ Điều 20 và Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị (Kèm phụ lục); 

Căn cứ Điều 16, Điều 17 Luật Xây dựng (Kèm phụ lục), 

Theo đó, hồ sơ quy hoạch cần hoàn thành công tác lấy ý kiến về quy 

hoạch đô thị, đảm bảo hình thức, thời gian theo loại quy hoạch (quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng) tương ứng theo quy định nêu trên cùng các quy định 

khác có liên quan về thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện hành. 

II. Hồ sơ gửi về Sở Xây dựng (lấy ý kiến thống nhất trước khi xem 

xét phê duyệt theo thẩm quyền). 
Căn cứ Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 

thị (Kèm phụ lục); 

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quy hoạch xây dựng (Kèm phụ lục), 

Theo đó, hồ sơ gửi về Sở Xây dựng bao gồm: 
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- Công văn của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Sở Xây dựng có ý 

kiến thống nhất (trên cơ sở Báo cáo thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về 

quy hoạch cấp huyện – đính kèm công văn của Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

Đối với hồ sơ lần 2 cần có nội dung giải trình các nội dung góp ý lần trước.  

- Hồ sơ trình thẩm định của chủ đầu tư theo quy định. Trong đó phải đảm 

bảo đủ những nội cơ bản sau: 

 Dự thảo Quyết định phê duyệt; 

 Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt (đối với hồ 

sơ đồ án quy hoạch chi tiết); 

 Hồ sơ quy hoạch theo đúng quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BXD đã 

thực hiện bước lấy ý kiến theo quy định, có báo cáo giải trình và kết quả thẩm 

định đạt của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện.  

 Các văn bản pháp lý liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết: Căn cứ 

lập quy hoạch (Chủ trương lập quy hoạch, văn bản kết quả lựa chọn chủ đầu tư, 

nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (đối với hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết)…), Các 

văn bản ý kiến cũng như kết quả tổng hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng dân cư có liên quan… 

 01 bộ hồ sơ (có đĩa CD lưu toàn bộ nội dung). 

III. Nội dung ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng. 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất trình phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Kết quả thẩm định đạt của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp 

huyện; Hồ sơ quy hoạch và các tài liệu liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến thống 

nhất đối với những nội dung chính cụ thể như sau: 

- Trình tự công tác lập, thẩm định quy hoạch. 

- Sự phù hợp về quy hoạch của đồ án quy hoạch chi tiết đối với đồ án 

quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Sự phù hợp các nội dung liên quan đến Chương trình phát triển nhà ở, 

Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ (nếu có liên quan). 

- Và các nội dung góp ý khác làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 

xem xét phê duyệt. 

* Lưu ý, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy 

ban nhân dân quận, huyện gửi ý kiến về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải 

quyết kịp thời. 

Sở Xây dựng kính chuyển nội dung trên đến Ủy ban nhân dân quận, 

huyện biết để tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra SXD; 

- Ban QLPT KĐTM; 

- Phòng: HTKT, QLN&TTBĐS; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Lưu:VT, P-QH-KT. 
07.CV.HD HS LAY Y KIEN QHCT (QUAN, 

HUYEN).HP.19.01.14 
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Huỳnh Văn Sáu 
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Phụ lục trích căn cứ pháp lý 

Stt 
Tên căn cứ 

pháp lý 
Trích nội dung 

1 

Khoản 3, 

Khoản 4 Điều 

44 Luật Quy 

hoạch đô thị. 

“3. Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, Ủy ban nhân 

dân huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa 

giới hành chính do mình quản lý, trừ các quy hoạch đô thị quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn 

bản của cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch chi tiết thị trấn, trừ các quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ 

quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh.”  

2 

Điều 20 Luật 

Quy hoạch đô 

thị 

“Điều 20. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị 

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý 

kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị.  

Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư 

dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này 

trong việc lấy ý kiến. 

2. Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý 

kiến các bộ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương có liên quan; Ủy ban 

nhân dân có liên quan có trách nhiệm lấy ý kiến theo quy định tại 

khoản 1 Điều này.  

3. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô 

thị. 

4. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp 

thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê 

duyệt.” 

3 

Điều 21 Luật 

Quy hoạch đô 

thị 

“Điều 21.  Hình thức, thời gian lấy ý kiến 

1. Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực 

hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. 

Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 

2. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

chung được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân 

cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng 

dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy 

định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

phân khu và quy hoạch chi tiết được thực hiện bằng phiếu góp ý thông 

qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy 

hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối 

với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.” 

4 

Điều 16 Luật 

Xây dựng 

“Điều 16. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng 

1. Cơ quan, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm 

lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan 
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về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. 

ủy ban nhân dân có liên quan có trách nhiệm phối họp với cơ quan tổ 

chức lập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong 

việc lấy ý kiến. 

2. Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm 

lấy ý kiến các bộ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương có liên quan; ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tố chức, cá 

nhân và cộng đồng dân cư có liên quan ở địa phương. 

Các ý kiến đóng góp phải được tổng họp đầy đủ, giải trình, tiếp thu và 

báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.” 

5 

Điều 17 Luật 

Xây dựng 

“Điều 17. Hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây đựng. 

1. Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch xây dựng được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, 

tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản hoặc góp ý kiến 

trực tiếp. 

2. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

chung xây dựng được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng 

đồng dân cư bằng hình, thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện 

cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng họp ý kiến của cộng đồng dân 

cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây dựng 

xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được thực hiện bằng 

phiếu góp ý thông qua hình thức trung bày công khai hoặc giới thiệu 

phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng ít nhất là 20 ngày đối 

với cơ quan, 40 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. 

5. Cơ quan, tổ chức lập quy hoạch xây dựng có ừách nhiệm tiếp thu ý 

kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến để hoàn 

thiện nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; trường họp không tiếp 

thu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trước khi phê duyệt 

quy hoạch. 

Chính phủ quy định chi tiết việc lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch xây dựng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân 

cư có liên quan.” 

6 

Khoản 4 Điều 

31 Nghị định 

37/2010/NĐ-

CP 

“4. Đối với đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm lấy ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh 

bằng văn bản trước khi phê duyệt.” 
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Điểm b Khoản 

2 Điều 25 

Nghị định 

44/2015/NĐ-

CP 

“2. Lấy ý kiến thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước về đồ án quy 

hoạch xây dựng trong quá trình thẩm định: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng 

văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy 

hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù; các đồ án quy hoạch 

phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô trên 200 ha. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất 

bằng văn bản của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước 

khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

của mình phê duyệt.” 
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8 

Khoản 2 Điều 

27 Nghị định 

44/2015/NĐ-

CP 

“2. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và hồ sơ lấy ý kiến thống nhất nội 

dung đồ án quy hoạch xây dựng gồm: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê 

duyệt đồ án; thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; 

quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo 

quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; các 

văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ 

quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ 

pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây 

dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.” 
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