
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  06/2023/QĐ-UBND An Giang, ngày   03 tháng   02  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch  

phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn 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; 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3215/TTr-SXD 

ngày 08 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án 

quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức lập, thẩm định, 

phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trong 

phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, sau khi có ý kiến thống nhất bằng 

văn bản của Sở Xây dựng. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 

phân khu xây dựng khu chức năng thuộc phạm vi khu công nghiệp, khu chức 

năng trong khu kinh tế cửa khẩu được giao quản lý để thông qua Sở Xây dựng tổ 

chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
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Điều 2. Xử lý chuyển tiếp 

1. Đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đang triển 

khai, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì Ủy ban 

nhân dân tỉnh tiếp tục phê duyệt đồ án quy hoạch. 

2. Đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nay thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố quyết định việc điều chỉnh quy hoạch sau khi có ý kiến thống nhất 

bằng văn bản của Sở Xây dựng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định này đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

2. Sở Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 

nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này; theo dõi, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

chỉ đạo.  

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng 

để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, 

báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Bộ Xây dựng (báo cáo); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- TT.TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN, TH và NC  

- Lưu: HCTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thúy 
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