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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án  

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2092/TTr-SXD ngày 28 tháng 6 

năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh An Giang 

theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

(sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Thường trực UBND tỉnh An Giang. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Xây dựng. 

3. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau đây làm thành viên: 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; 

Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Y tế; 

Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;  

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang; 

- Công an tỉnh An Giang; 
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- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Hội Kiến trúc sư tỉnh An Giang. 

4. Tùy theo tính chất của nhiệm vụ và đồ án được tổ chức thẩm định, Chủ 

tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quyết định mời đại diện các cơ quan 

quản lý nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực 

có liên quan tham gia Hội đồng. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành viên thuộc Hội 

đồng quy định tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm cử cán bộ tham gia 

Hội đồng. 

Điều 3. Nhiệm vụ, chế độ làm việc, cơ quan thường trực của Hội đồng 

1. Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng từ nguồn kinh phí thẩm định nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định hiện hành. 

4. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Hội đồng, bảo đảm điều kiện hoạt 

động của Hội đồng, có trách nhiệm tổ chức họp thẩm định, dự thảo, trình ban 

hành các văn bản, thông báo và báo cáo thẩm định thuộc nhiệm vụ của Hội đồng 

và tổng hợp danh sách thành viên cụ thể của Hội đồng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao 

thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, 

Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan và Hội đồng chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.                 

Nơi nhận:              
- Như Điều 4; 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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