
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tư do - Hạnh phúc  

QUY ĐỊNH
Về quản lý quy hoạch xây dựng
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số  19  /2006/QĐ-UBND
ngày  10   tháng 3  năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Quy đ ịnh cụ thể về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng trên đ ịa bàn 

thành phố.
b) Quy định công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan có liên quan trong 

công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.

2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài) có liên quan đến công tác 
quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng hoặc có nhu cầu sử dụng đất (kể cả mặt nước) 
để quy hoạch, xây dựng, đầu tư khai thác hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và môi trường 
trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố theo phân cấp của Chính phủ.

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố thực hiện công 
tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố; chủ trì phối hợp 
với các Sở, Ban, ngành liên quan giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về quy hoạch xây dựng liên quan đến các lĩnh vực quản lý khác theo quy 
định pháp luật và nội dung Quy định này.

Điều 3. Quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt là cơ sở để quản lý các hoạt động xây dựng, triển khai các dự án đầu tư và xây 
dựng công trình.

Mọi tổ chức, cá nhân phải tuân theo quy hoạch xây dựng đã được cơ     quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Chương II



 

CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
VÀ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 

Điều 4. Chọn địa điểm xây dựng

1. Trước khi tiến hành chọn địa điểm xây dựng, chủ đầu tư có nhu cầu lập dự 
án đầu tư xây dựng phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xin chủ trương đầu tư và 
dự kiến địa điểm xây dựng;

2. Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày UBND thành phố có chủ trương đầu tư, 
Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện và các ngành liên quan để 
thống nhất địa điểm xây dựng cho dự án, báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND thành 
phố xem xét quyết định.  

3. Theo yêu cầu của chủ đầu tư về địa điểm xây dựng, Sở Xây dựng chủ động 
phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương kiểm tra báo cáo UBND thành 
phố về yêu cầu xin chọn địa điểm xây dựng của chủ đầu tư.

Trường hợp không thống nhất được về địa điểm xây dựng do Sở Xây dựng 
đề xuất, UBND quận, huyện, các ngành liên quan phải có văn bản trả lời cho Sở Xây 
dựng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia 
ý kiến về địa điểm xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND thành phố 
xem xét quyết định;

4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng trên diện tích đất hiện trạng có sẵn đang 
sử dụng (kể cả công trình theo tuyến), không có nhu cầu mở rộng thêm diện tích đất, 
UBND thành phố uỷ quyền cho Sở Xây dựng có văn bản thoả thuận về địa điểm và 
quy hoạch trước khi phê duyệt dự án đầu tư. 

5. Đối với các dự án triển khai trong khu công nghiệp, khu chế xuất việc tìm 
địa điểm hay thoả thuận địa điểm do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất 
Đà Nẵng thực hiện.

6. Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi có văn bản chọn địa điểm của UBND 
thành phố Đà Nẵng, nếu chủ đầu tư chưa tiến hành các thủ tục xây dựng cơ bản tiếp 
theo thì văn bản chọn địa điểm không còn hiệu lực.   

Điều 5. Cơ sở xét chọn địa điểm xây dựng 
Việc xét chọn đ ịa đ iểm xây dựng phải căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng của thành phố, thực tế phát triển xây dựng 
tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư và chỉ đạo của UBND thành phố.



 

Điều 6. Thời gian lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết xây dựng  
1. Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng không quá 30 ngày làm việc.
2. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200, thời gian 

lập đồ án quy hoạch theo yêu cầu của dự án và không quá 90 ngày kể từ khi nhiệm vụ 
quy hoạch xây dựng được phê duyệt;

3. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2.000, thời gian lập theo 
yêu cầu của dự án và không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê 
duyệt;

4. Thời hạn điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng không quá 40 ngày 
làm việc kể từ khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền. 

Điều 7. Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng    
1. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng bao gồm:
a) Phạm vi ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch chi tiết kèm theo 

bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế;
b) Danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng bao gồm: các công trình xây 

dựng mới, các công trình cần chỉnh trang, cải tạo, bảo tồn, tôn tạo trong khu vực quy 
hoạch;

c) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ 
tầng kỹ thuật; các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu 
khác đối với từng khu vực thiết kế;

d) Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch vùng, quy 
hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 tại khu vực.

2. Đối với quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết 
1/2.000, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy 
hoạch chi tiết xây dựng, gửi UBND các quận, huyện để lấy ý kiến của nhân dân về 
các công trình cần chỉnh trang, bảo tồn, tôn tạo tại khu vực quy hoạch.

3. UBND quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với các chủ đầu tư và đơn vị tư 
vấn có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về nhiệm vụ các quy hoạch xây 
dựng được nêu tại khoản 2 điều này. Hình thức lấy ý kiến là thông qua đại diện tổ 
dân phố và UBND phường, xã trong khu vực quy hoạch bằng văn bản hoặc qua các 
cuộc họp. Thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày UBND quận, 
huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ chủ đầu tư.

Điều 8. Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng  
1. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng đều phải có đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng để làm cơ sở cho việc quản lý kiến trúc và quy hoạch, thực hiện việc cắm mốc 
thu hồi đất, giao đất xây dựng, kiểm định áp giá bồi thường thiệt hại và quản lý xây 
dựng theo quy hoạch.



 

2. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải dựa trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch 
được duyệt, quy hoạch chung xây dựng của thành phố, các quy hoạch chuyên ngành 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy chuẩn quy phạm và thực tế phát 
triển đô thị tại khu vực.

3. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức tư vấn thiết 
kế quy hoạch phải phối hợp với UBND các quận, huyện để lấy ý kiến nhân dân trong 
khu vực quy hoạch về các nội dung có liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng.  

4. Hình thức lấy ý kiến: trưng bày sơ đồ, bản vẽ các phương án quy hoạch; lấy 
ý kiến bằng phiếu. Người được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 5 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến; sau thời hạn quy định, nếu không trả 
lời thì coi như đồng ý.

5. Thành phần hồ sơ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phải tuân thủ các 
quy định tại Điều 26 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của 
Chính phủ về Quy hoạch xây dựng (dưới đây được viết tắt là NĐ 08/CP).

Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 
của UBND thành phố thì thành phần đồ án quy hoạch trình duyệt ngoài Tờ trình của 
chủ đầu tư, các văn bản chọn đ ịa đ iểm và chủ trương có liên quan, tối thiểu phải 
đảm bảo các hạng mục sau đây:

a) Bản đồ vị trí giới hạn nghiên cứu có liên quan đến các dự án quy hoạch kế 
cận tỷ lệ từ 1/10.000 đến 1/2000 kèm theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt;

b) Bản đồ địa hình tỷ lệ phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch do đơn vị khảo sát 
có tư cách pháp nhân lập theo hệ toạ độ và cao độ Nhà nước quy định;

c) Bản vẽ tổng mặt bằng có thể hiện hiện trạng của khu vực và hệ thống định 
vị toạ độ, cao độ Nhà nước, các kích thước định vị cần thiết và khớp nối toạ độ được 
với các đồ án quy hoạch tại khu vực;

d) Bản vẽ quy hoạch về giao thông, thoát nước, cốt nền thiết kế ở các điểm 
giao lộ và các điểm quan trọng khác, đồng thời có thể hiện khớp nối với hạ tầng kỹ 
thuật về giao thông, san nền, cấp nước, cấp đ iện, thoát nước tại khu vực, xác định 
điểm thu nước hợp lý;

đ) Thuyết minh tổng hợp của đồ án quy hoạch. Trong đó nêu rõ các vấn đề 
sau:

- Đánh giá hiệu quả đầu tư;

- Phương án tái định cư có nêu rõ số hộ giải toả một phần, số hộ giải toả đi 
hẳn, tính toán việc bố trí tái định cư thể hiện được tính hợp lý và hiệu quả của đồ án; 



 

- Đối với các dự án mà thời gian triển khai trên 12 tháng phải thể hiện ranh 
giới phân kỳ đầu tư bao gồm thời gian, diện tích, quy mô đầu tư trong từng giai 
đoạn;

- Đối với khu vực dân cư chỉnh trang phải thể hiện được phương án chỉnh 
trang trình bày rõ việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật giữa khu dân cư chỉnh trang và khu 
vực thực hiện quy hoạch mới về giao thông, thoát nước, san nền…   - Báo cáo kết 
quả lấy ý kiến nhân dân được UBND cấp quận, huyện xác nhận. 

  - Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phải nêu rõ lý do và nội dung điều 
chỉnh quy hoạch, so sánh ưu khuyết điểm với quy hoạch đã được duyệt trước đó và 
mức độ thiệt hại (nếu có) đối với những hạng mục đã đầu tư do điều chỉnh quy hoạch;

e) Điều lệ quản lý quy hoạch phải được chủ đầu tư, cơ quan tư vấn ký trình và 
UBND cấp quận, huyện ký thống nhất. 

g) 02 đĩa CD ghi đầy đủ các nội dung của đồ án;
 
Tất cả các hồ sơ được lập thành 09 bộ có ký và đóng dấu của chủ đầu tư và 

đơn vị tư vấn, nộp tại cơ quan thẩm định. Các thành phần hồ sơ còn lại theo quy định 
phải được bổ sung trong quá trình lập dự án đầu tư.

h) Thiết kế đô thị sẽ có yêu cầu cụ thể đối với từng dự án, quy định tại nội 
dung nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

Điều 9. Thẩm định và trình duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây 
dựng: 

1. Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây 
dựng và lập thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt.

2. Thời hạn thẩm định và trình duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây 
dựng không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đồ án 
quy hoạch có yêu cầu của UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thì thời hạn không 
quá 20 ngày làm việc.

3. Trong trường hợp Sở Xây dựng xét thấy cần lấy ý kiến của các cơ quan có 
liên quan đối với nội dung nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch xây dựng, Sở Xây 
dựng phải làm văn bản đề nghị các cơ quan có ý kiến. Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc từ khi nhận được văn bản đề nghị có ý kiến của Sở Xây dựng, nếu các đơn vị 
chưa có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng thì xem như cơ quan đó đã có ý kiến 
thống nhất với nội dung đề nghị có ý kiến.

4. Văn phòng UBND thành phố kiểm tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê 
duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong thời hạn 5 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.



 

Điều 10. Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng: 
1. UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.  

2. UBND thành phố uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt quy 
hoạch tổng mặt bằng đối với các công trình bảo đảm đồng thời các điều kiện sau:

a) Công trình xây dựng trên đất mà chủ đầu tư đang sử dụng hợp pháp;

b) Công trình có quy mô sử dụng đất không quá 3.000m2.
c) Công trình có tầng cao xây dựng từ 8 tầng trở xuống.
d) Các trường hợp khác có văn bản uỷ quyền cụ thể của UBND thành phố.

Điều 11. Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch:
1. Đồ án quy hoạch xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

được lưu trữ tại các cơ quan dưới đây theo quy định:
- Văn phòng UBND thành phố
- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- UBND quận, huyện có liên quan
- UBND phường, xã có liên quan
- Chủ đầu tư, chủ điều hành dự án có liên quan

2. Chủ đầu tư hoặc chủ điều hành dự án có trách nhiệm cung cấp hồ sơ quy 
hoạch có liên quan cho các đơn vị tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 5 ngày làm 
việc kể từ ngày đồ án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 12. Cắm mốc ranh giới theo đồ án quy hoạch được duyệt:
1. Tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng có nhu cầu sử dụng đất mới hoặc có 

nhu cầu sử dụng mở rộng thêm đất đều phải tiến hành công tác cắm mốc ranh giới 
theo đồ án quy hoạch được duyệt để có cơ sở thu hồi đất, giao đất, bồi thường thiệt 
hại và quản lý xây dựng.

2. Chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày đồ án quy hoạch xây dựng được 
phê duyệt, chủ đầu tư phối hợp với cơ quan khảo sát đo đạc có tư cách pháp nhân 
thực hiện việc cắm mốc trên thực địa theo đúng ranh giới và toạ độ của đồ án quy 
hoạch xây dựng được duyệt, đồng thời báo cáo UBND các quận, huyện (kèm theo sơ 
đồ định vị các mốc do đơn vị khảo sát lập) để UBND các quận, huyện chủ trì phối 
hợp với chủ đầu tư và các ngành liên quan tổ chức việc bàn giao mốc quy hoạch trên 
thực địa.



 

3. UBND xã, phường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư bảo 
vệ các mốc giới tại thực địa.

4. Kinh phí phục vụ cho việc cắm mốc và bảo vệ cột mốc được bố trí trong 
dự toán vốn quy hoạch xây dựng.  

Điều 13. Công bố đồ án quy hoạch xây dựng: 
1. Chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch xây dựng được phê 

duyệt, UBND quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư tổ chức việc công 
bố đồ án quy hoạch xây dựng.

2. Đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, được niêm yết tại khu vực xây dựng và tại trụ sở UBND các phường 
(xã).

Khi công bố đồ án quy hoạch xây dựng phải công bố những nội dung chính 
và các yêu cầu xây dựng, quản lý xây dựng của đồ án quy hoạch xây dựng đã được 
duyệt;

3. UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản 
lý dự án và các cơ quan chức năng tổ chức họp dân trong khu vực quy hoạch để phổ 
biến chủ trương và đồ án quy hoạch được duyệt cho nhân dân biết, thực hiện.  

4. Kinh phí phục vụ cho việc công bố đồ án quy hoạch xây dựng được bố trí 
trong dự toán vốn quy hoạch xây dựng.  

Chương III
XÁC NHẬN QUY HOẠCH, CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH 

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH 

Điều 14. Mục đích và phạm vi áp dụng việc xác nhận quy hoạch: 
1. Mục đích xác nhận quy hoạch: 
Xác nhận quy hoạch nhằm phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng, 

tránh những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác giải toả đền bù và tái định cư 
khi thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng.

2. Phạm vi áp dụng việc xác nhận quy hoạch: 
Việc xác nhận quy hoạch được thực hiện đối với các trường hợp chuyển quyền 

sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; tách, nhập, chuyển hộ khẩu theo nhu cầu 
của các hộ gia đ ình và cơ quan, đơn vị trên đ ịa bàn các quận thuộc thành phố Đà 
Nẵng, trên các trục đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B và các tỉnh lộ trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng.  



 

Điều 15. Các trường hợp phải xác nhận quy hoạch xây dựng trước khi lập 
thủ tục về nhà, đất và chuyển dịch hộ khẩu:

1. Chuyển quyền sử dụng đất một phần thửa đất (dưới đây được gọi là tách 
thửa);

2. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở và đất chưa sử dụng sang đất ở; Chuyển mục đích từ nhóm đất 
nông nghiệp sang nhóm đất phi nông nghiệp.

3. Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của 
Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở(dưới đây được viết tắt là NĐ 61/CP);

4. Các trường hợp tách, nhập, chuyển hộ khẩu (dưới đây gọi là chuyển dịch hộ 
khẩu); 

5. Các trường hợp khác theo nhu cầu của các đơn vị và cá nhân.

Điều 16. Các trường hợp không cần xác nhận quy hoạch xây dựng  khi lập 
thủ tục về nhà, đất và chuyển dịch hộ khẩu:

1. Chuyển quyền sử dụng toàn bộ nhà và đất đã có giấy tờ hợp pháp không 
kèm theo việc chuyển mục đích sử dụng đất tại bất cứ vị trí nào trên địa bàn thành 
phố.

2. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khác phù hợp với quy hoạch 
xây dựng được phê duyệt.

Điều 17. Các trường hợp dưới đây được xác nhận là không ảnh hưởng quy 
hoạch và được lập các thủ tục về chuyển quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích 
sử dụng đất sang đất ở và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật:  

1. Các trường hợp tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và bán nhà theo 
Nghị định 61/CP:

a) Đất ở tại các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng và chưa có chủ trương 
chọn địa điểm để quy hoạch xây dựng.

b) Vị trí nhà, đất nằm trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 
1/200, 1/500. 1/1.000 được duyệt nhưng theo quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/10.000, 
1/5.000, 1/2.000 được duyệt thuộc phạm vi đất ở.

c) Vị trí nhà, đất nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được 
duyệt tỉ lệ 1/200, 1/500, 1/1.000 thuộc phạm vi đất ở chỉnh trang.

d) Các trường hợp đặc biệt được sự cho phép của UBND thành phố.

2. Chuyển dịch hộ khẩu:



 

a) Các khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tỉ lệ 
1/1.000 đến tỉ lệ 1/200,

b) Các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tỉ lệ 1/1.000 đến 
tỉ lệ 1/200 nhưng thuộc đất ở giữ lại chỉnh trang. 

Điều 18. Các trường hợp dưới đây được xác nhận là ảnh hưởng quy hoạch 
và không được hoặc tạm dừng lập các thủ tục có liên quan:  

1. Các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng sang 
đất ở và bán nhà theo Nghị định 61/CP:

a) Vị trí nhà, đất nằm trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 
1/200, 1/500. 1/1.000 được duyệt nhưng theo quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/10.000, 
1/5.000, 1/2.000 được duyệt không thuộc phạm vi đất ở (đất quy hoạch công nghiệp, 
công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh,...).

b) Vị trí nhà, đất nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 
1/200, 1/500, 1/1.000 không thuộc phạm vi đất ở chỉnh trang.

c) Các trường hợp đất chia lô theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/1.000 đến 
1/200 được duyệt thì không được tách thửa hoặc phân nhỏ lô đất. 

2. Chuyển dịch hộ khẩu:
Các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tỉ lệ 1/1.000 đến 

1/200 nhưng không thuộc đất ở giữ lại chỉnh trang. 

3. Các khu vực đã có chủ trương chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng thì 
tạm dừng việc cho phép tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bán nhà thuộc 
sở hữu Nhà nước, chuyển dịch hộ khẩu. Các trường hợp này được xác nhận lại sau 
khi UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

Điều 19. Quy trình và thủ tục xác nhận quy hoạch:
1. Tất cả các trường hợp thuộc phạm vi phải xác nhận quy hoạch theo điều 15 

Quy định này đều phải liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng kiểm tra xác nhận quy 
hoạch trước khi lập thủ tục về nhà, đất, chuyển dịch hộ khẩu tại chính quyền địa 
phương và các cơ quan liên quan.

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn hồ sơ đề nghị xác nhận quy hoạch theo nội 
dung Đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Xây dựng đã được Ủy ban nhân dân 
thành phố phê duyệt.

3. UBND các Phường (xã), các Phòng Công chứng và các cơ quan có liên quan 
không được phép thực hiện các thủ tục về chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng 
đất (kể cả việc ký chứng, ký chuyển) khi chưa có giấy xác nhận quy hoạch của Sở 
Xây dựng trừ các trường hợp được miễn xác nhận quy hoạch tại điều 16 Quy định 
này.



 

4. Thời gian xác nhận quy hoạch là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ.

Điều 20. Cấp chứng chỉ quy hoạch:
1. Chứng chỉ quy hoạch bao gồm các thông tin về quy hoạch - kiến trúc, cảnh 

quan - môi trường, hạ tầng kỹ thuật, toạ độ - cao độ khống chế và các vấn đề khác có 
liên quan đến quy hoạch xây dựng, làm cơ sở để chủ đầu tư lập dự án đầu tư và thiết 
kế xây dựng công trình.

2. Sở Xây dựng là cơ quan cấp chứng chỉ quy hoạch theo yêu cầu của chủ đầu 
tư, trừ trường hợp trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố do Ban 
Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng cấp.

3. Chứng chỉ quy hoạch được cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

4. Chứng chỉ quy hoạch sau khi được ban hành, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi 
cho UBND các quận (huyện), phường (xã) tại khu vực xây dựng để cùng tham gia 
quản lý. 

 
Điều 21. Cung cấp thông tin quy hoạch:
1. Ngoài việc xác nhận quy hoạch và cấp chứng chỉ quy hoạch, các đơn vị và 

cá nhân có nhu cầu cung cấp các thông tin khác về quy hoạch, có thể liên hệ với Sở 
Xây dựng; UBND các quận, huyện; UBND các phường, xã; các Ban quản lý dự án; 
các chủ đầu tư hoặc chủ điều hành dự án để được cung cấp các thông tin có liên quan 
đến quy hoạch xây dựng. 

2. Sở Xây dựng, UBND các quận (huyện), UBND các phường (xã), các các 
Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư hoặc chủ điều hành dự án có trách nhiệm cung 
cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây 
dựng và các thông tin khác có liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu 
cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch, dự án đầu tư do đơn vị mình quản lý.

Thời gian cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản tối đa là 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày có yêu cầu.

Điều 22. Cơ quan có trách nhiệm xác nhận quy hoạch, cấp chứng chỉ quy 
hoạch và cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian cung 
cấp thông tin và độ chính xác của các tài liệu, số liệu cung cấp.

Điều 23. Các đơn vị và cá nhân có yêu cầu xác nhận quy hoạch, cấp chứng chỉ 
quy hoạch và cung cấp thông tin bằng văn bản phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí về 
tài liệu thông tin do mình yêu cầu.



 

Chương IV
QUẢN LÝ KIẾN TRÚC VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 24. Quản lý kiến trúc quy hoạch đối với các công trình có yêu cầu 
cao về kiến trúc quy hoạch:

1. Các công trình sau đây là những công trình có yêu cầu cao về kiến trúc quy 
hoạch:

a) Công trình có quy mô tầng cao từ 09 tầng trở lên;
b) Công trình có quy mô tầng cao 08 tầng trở xuống nhưng nằm ở mặt tiền 

các trục đường ven biển, ven sông, các trục đường chính quy định tại Danh mục phụ 
lục 1 kèm theo quy định này, các trục đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường từ 
15m trở lên và trung tâm các khu đô thị;

c) Các công trình có yêu cầu cao về kiến trúc quy hoạch khác do UBND thành 
phố Đà Nẵng quy định.

2. Thẩm quyền quyết định các giải pháp kiến trúc quy hoạch.
a) Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt các quy định về kiến trúc quy hoạch 

chung trên địa bàn thành phố, đồng thời quyết định giải pháp kiến trúc quy hoạch 
đối với công trình có quy mô từ 09 tầng trở lên và các công trình thuộc điểm c khoản 
1 Điều này, trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng trước khi chủ đầu tư tiến hành lập 
thiết kế cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng 
UBND thành phố có trách nhiệm lập thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố phê 
duyệt về giải pháp kiến trúc quy hoạch đối với các công trình quy định tại mục này.

b) Sở Xây dựng xem xét, có ý kiến thống nhất bằng văn bản về các giải pháp 
kiến trúc - quy hoạch đối với các công trình nêu tại điểm b khoản 1 Điều này trước 
khi chủ đầu tư tiến hành thiết kế cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định;

c) Công trình nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất đã có quy hoạch chi 
tiết được phê duyệt thì do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 
quản lý kiến trúc quy hoạch.

d) Công trình nằm trên đất thuê, đất được giao không thu tiền sử dụng đất 
trước khi thực hiện các thủ tục theo các khoản a, b, c mục này cần phải có ý kiến 
thống nhất về chủ trương của UBND thành phố. 

 
Điều 25. Quản lý quy hoạch xây dựng phục vụ công tác cấp phép xây dựng 

đối với nhà ở riêng lẻ:
1. Tại các khu vực đã có đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ từ 1/1.000 đến 1/200 thì 

được cấp giấy phép xây dựng theo Điều lệ quản lý quy hoạch kèm theo đồ án quy 
hoạch được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây 
dựng ban hành.



 

2. Tại các khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/1.000 đến 1/200 
nhưng theo quy hoạch xây dựng tỉ lệ từ 1/10.000 đến 1/2.000 được duyệt là đất ở, thì 
được cấp giấy phép xây dựng theo quy chuẩn, quy phạm, thực tế xây dựng tại thực 
địa và các quy định khác có liên quan.

3. Tại các khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng dựng tỉ lệ 1/10.000,  
1/5.000 được duyệt (chưa có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đến 1/200), vị trí nhà ở 
riêng lẻ không nằm trong khu vực quy hoạch khu dân cư (đất quy hoạch công trình 
công cộng, công nghiệp, kho tàng, công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh...) thì quản 
lý cấp giấy phép xây dựng theo các quy định sau:

a) Không được phép xây dựng nhà ở mới;
b) Được phép sửa chữa, cải tạo nguyên trạng công trình; 
c) Chỉ được phép nâng tầng đến quy mô công trình không quá 2 tầng, mái lợp 

vật liệu nhẹ, tổng diện tích xây dựng nâng tầng không vượt quá 50m2.

4. Tại các khu vực đã có chủ trương chọn địa điểm của UBND thành phố Đà 
Nẵng để quy hoạch chi tiết xây dựng thì tạm dừng việc cấp giấy phép để xây mới 
công trình, chỉ được phép cải tạo nguyên trạng công trình, không nâng cấp mở rộng 
diện tích xây dựng. Sau khi UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết 
xây dựng, các cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ quy hoạch chi tiết được duyệt 
thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo khoản 1 và 6 Điều này.  

5. Các lô đất ở có diện tích xây dựng tối thiểu là 30m2 trở lên sau khi đã trừ 
khoảng lùi theo quy định và kích thước mỗi cạnh khu đất xây dựng phải lớn hơn hoặc 
bằng 3m mới được phép xây dựng nhà ở trừ các trường hợp được nêu tại điều 26 Quy 
định này (đối với mặt tiền các trục đường chính theo Mục lục 2 kèm theo quy định 
này thì diện tích xây dựng tối thiểu là 40m2). 

6. Tại các khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ từ 1/2.000 đến 1/200 
thuộc diện giải toả nhưng chưa triển khai giải toả đền bù thì được cấp giấy phép xây 
dựng cải tạo công trình nguyên trạng hoặc chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm nâng 
tầng đến quy mô công trình không quá 2 tầng, mái lợp vật liệu nhẹ, tổng diện tích xây 
dựng nâng tầng cấp giấy phép xây dựng tạm không vượt quá 50m2.  

Khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm, chủ công trình phải có cam kết tự phá 
dỡ công trình được xây dựng theo giấy phép tạm khi Nhà nước thực hiện giải phóng 
mặt bằng. Cam kết trên phải được UBND phường (xã), cơ quan quản lý xây dựng cấp 
quận (huyện) và chủ đầu tư dự án có liên quan kiểm định và xác nhận giá trị công 
trình hiện trạng.



 

7. Thời hạn sử dụng công trình được cấp phép xây dựng tạm được tính theo 
tiến độ thực hiện từng đồ án quy hoạch xây dựng do UBND thành phố quyết định 
trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và Sở Kế hoạch đầu tư.

Hết thời hạn sử dụng công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm, nếu chủ 
đầu tư có nhu cầu giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch thì chủ công trình 
được cấp giấy phép xây dựng tạm phải tự phá dỡ và chỉ được đền bù phần công trình 
hiện trạng đã được kiểm định trước khi cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định. 

Trong thời hạn sử dụng công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm, nếu chủ 
đầu tư giải phóng mặt bằng trước thời hạn để thực hiện quy hoạch thì chủ công trình 
được cấp giấy phép xây dựng tạm phải chấp hành và được đền bù phần công trình 
được cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định.

 Điều 26. Quản lý kiến trúc xây dựng đối với công trình có diện tích đất 
xây dựng nhỏ đã tồn tại trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành:

1. Các trường hợp dưới đây chỉ được phép cải tạo nguyên trạng không được 
phép nâng tầng và khi giải toả đền bù thì được giải quyết đi hẳn:

a) Diện tích đất xây dựng (không tính diện tích trong khoảng lùi bắt buộc) nhỏ 
hơn 15 m2.

b) Diện tích xây dựng từ 15m2 đến 40m2 (không tính diện tích trong khoảng lùi 
bắt buộc), chiều rộng mặt tiền nhỏ hơn 3m hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng 
nhỏ hơn 3m.

2. Các trường hợp có diện tích đất xây dựng (không tính phần diện tích đất 
nằm trong khoảng lùi bắt buộc) từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 
3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên, phù hợp với các quy 
định về kiến trúc cảnh quan tại khu vực thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.

Điều 27. Quản lý quy hoạch xây dựng đối với công trình không phải là 
nhà ở riêng lẻ:

Việc xây dựng các công trình không phải là nhà ở riêng lẻ phải tuân theo quy 
hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/10.000, 1/5.000 và các quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 đến 
tỉ lệ 1/200 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của Luật Xây dựng. 
Các công trình có yêu cầu cao về quản lý kiến trúc - quy hoạch thực hiện theo nội dung 
Điều 24 quy định này.

Điều 28. Cấp giấy phép xây dựng công trình:
Trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây 

dựng, trừ trường hợp các công trình xây dựng sau đây:

1. Công trình thuộc bí mật nhà nước được xác định bằng văn bản của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền;



 

2. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp được xác định bằng lệnh của các 
cấp có thẩm quyền.

3. Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính, bao gồm công 
trình tạm của chủ đầu tư và công trình tạm của nhà thầu nằm trong sơ đồ tổng mặt 
bằng công trường xây dựng đã được duyệt. Công trình xây dựng tạm phục vụ thi 
công phải được tháo dỡ sau khi công trình chính được xây dựng xong.

4. Công trình nhà ở riêng lẻ thuộc các tuyến đường có lòng đường nhỏ hơn 
7,5m tại các dự án đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/1.000 đến tỉ lệ 1/200 được 
duyệt kèm theo điều lệ quản lý hoặc chứng chỉ quy hoạch được cơ quan có thẩm 
quyền ban hành. Trường hợp này, các chủ đầu tư hoặc các chủ điều hành dự án có 
trách nhiệm hướng dẫn và bàn giao mốc giới cho các hộ nhân dân xây dựng theo 
đúng điều lệ quản lý xây dựng và chứng chỉ quy hoạch.

6. Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay 
đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn công trình.

7. Công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở quy 
định tại Điều 9 của NĐ 16/CP.

Điều 29 . Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng: 
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 18 và Điều 

19 NĐ 16/CP và Luật Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về 
thành phần hồ sơ và quy trình cấp phép xây dựng theo quy định.  

2. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 3 
tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hoá, di tích lịch sử thì chủ đầu tư 
phải phối hợp với tổ chức, hoặc cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng 
hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện lập hồ sơ thiết kế theo quy định 
của Luật Xây dựng. 

3. Đối với các công trình có yêu cầu cao về kiến trúc - quy hoạch nêu tại Điều 
23 Quy đ ịnh này phải kèm theo văn bản thống nhất các giải pháp kiến trúc, quy 
hoạch công trình của Chủ tịch UBND thành phố hoặc của Sở Xây dựng.

Điều 30. Gia hạn giấy phép xây dựng: 
1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công 

trình chưa khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

2. Thời gian xét cấp gia hạn giấy phép xây dựng không quá 5 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



 

Điều 31 : Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: 
1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình  công 

cộng dịch vụ, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử, công trình văn hoá; 
những công trình nhà ở riêng lẻ trên các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng 
đường lớn hơn 10,5m thuộc các dự án quy hoạch xây dựng và các tuyến, trục đường 
chính trên địa bàn thành phố Đà nẵng (danh sách các tuyến đường chính xem tại Phụ 
lục 2 kèm theo Quy định này).

2. Giám đốc Sở Giao thông Công chính cấp giấy phép xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật theo tuyến phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt. 

3. UBND các quận cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị, các 
đường quy hoạch có lòng đường từ 7,5m đến 10,5m thuộc địa giới hành chính do 
mình quản lý, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 điều này.

4. UBND huyện Hoà Vang cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu 
vực thị tứ, thị trấn, trung tâm các cụm xã, mặt tiền tỉnh lộ 601và 604, mặt tiền các 
huyện lộ và các khu vực dự kiến quy hoạch các Khu công nghiệp và khu du lịch, các 
đường quy hoạch có lòng đường rộng từ 7,5m đến 10,5m trên địa bàn huyện Hoà 
Vang, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 điều này. 

5. UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân 
cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy 
định của UBND huyện Hoà Vang quy định phải cấp giấy phép xây dựng thuộc địa 
giới hành chính do mình quản lý, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 và 
khoản 4 điều này.

6. UBND huyện Hoà Vang có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất 
phân vùng, xác định ranh giới các khu vực cần cấp phép xây dựng và các khu vực 
phân cấp cho UBND cấp xã cấp phép xây dựng theo khoản 5 điều này.

7. Ban Quản lý các KCN và CX có trách nhiệm trực tiếp quản lý và hướng 
dẫn cho các nhà đ ầu tư trong và ngoài nước có công trình xây dựng trong KCN, 
KCX thực hiện đúng theo thoả thuận tổng mặt bằng và các giải pháp kiến trúc đã 
được Ban Quản lý các KCN và CX Đà Nẵng chấp thuận.

Điều 32 : Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng:
1. Niêm yết công khai điều kiện, trình tự và các thủ tục cấp giấy phép xây 

dựng tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

2. Cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến cấp giấy phép xây dựng khi 
có yêu cầu của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng, thời hạn cung cấp thông tin 
chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ khi được yêu cầu.



 

3. Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến các cơ quan khác để phục vụ việc 
cấp giấy phép xây dựng mà không thuộc trách nhiệm của người đề nghị cấp giấy 
phép xây dựng, thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ 
quan có liên quan để làm rõ và xử lý.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn, các cơ quan 
được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép xây 
dựng. Quá thời hạn trên nếu cơ quan được hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì xem 
như cơ quan đó đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra do việc 
không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

4. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép 
xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
nhà ở riêng lẻ trong diện giải toả và diện có nguy cơ sập đổ là 12 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Trong thời gian thụ lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp giấy 
phép xây dựng có quyền đình chỉ xây dựng và trả lại hồ sơ xin phép xây dựng nếu 
phát hiện chủ đầu tư khởi công xây dựng trước khi được cấp giấy phép xây dựng và 
chỉ tiếp tục việc xem xét cấp giấy phép xây dựng sau khi đã xử lý vi phạm theo quy 
định. 

6. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có quyền đình chỉ xây dựng nếu phát hiện 
việc xây dựng sai giấy phép xây dựng. Trường hợp đã có quyết định đình chỉ xây 
dựng mà người được cấp giấy phép xây dựng vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan cấp 
giấy phép xây dựng có quyền ban hành văn bản thu hồi giấy phép xây dựng hoặc huỷ 
bỏ giá trị giấy phép xây dựng, đồng thời thông báo cho các Sở chức năng, các cơ 
quan quản lý khai thác hạ tầng điện và nước, UBND các quận (huyện), UBND các 
phường (xã) và các đơn vị có thẩm quyền liên quan để các cơ quan này có trách 
nhiệm thực hiện việc không cung cấp hay đình chỉ cung cấp các dịch vụ điện, nước, 
các hoạt động kinh doanh, các dịch vụ khác và xử lý vi phạm đối với công trình xây 
sai giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. 

7. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định của 
pháp luật. Trường hợp do cấp giấy phép chậm mà người đề nghị cấp phép xây dựng 
khởi công công trình thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải bồi 
thường thiệt hại những nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đã thi công 
không phù hợp với quy hoạch, bị buộc phải dỡ bỏ theo quy định của pháp luật.

  



 

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây 
dựng:

1. Chủ đầu tư có các quyền sau đây:
a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực 

hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng;
b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy 

phép xây dựng;
c) Được khởi công xây dựng công trình theo hồ sơ xin phép xây dựng nếu 

sau thời gian quy định tại khoản 4 Điều 32 của Quy định này mà cơ quan cấp giấy 
phép xây dựng không có ý kiến trả lời bằng văn bản khi đã đủ điều kiện để khởi công 
xây dựng công trình quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau đây:
a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng
b) Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng;
c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND cấp xã, 

phường nơi xây dựng công trình trong thời hạn 7 ngày làm việc trước khi khởi công 
xây dựng công trình;

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng; khi có sự điều chỉnh, 
thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

3. Các chủ đầu tư cùng với đơn vị tư vấn và đơn vị thi công phải chịu hoàn 
toàn trách nhiệm về độ bền vững và an toàn công trình. Đồng thời chịu trách nhiệm 
trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

Điều 34. Định vị đế móng công trình: 
1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tổ chức việc triển khai 

định vị đế móng công trình theo quy cách và quy định tại giấy phép xây dựng trước 
khi chủ đầu tư triển khai xây dựng;

2. Ban Quản lý các KCN và CX có trách nhiệm định vị đế móng đối với các 
hạng mục công trình xây dựng trong KCN, KCX, phù hợp với tổng mặt bằng đ ã 
được Ban Quản lý các KCN và CX chấp thuận.

Chương V
  PHỐI HỢP GIỮA LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VỚI CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Điều 35. Trách nhiệm phối hợp với các sở chuyên ngành trong công tác 
thẩm định thiết kế cơ sở:

1. Các Sở chuyên ngành chịu trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở 
công trình hạ tầng phù hợp với quy hoạch xây dựng tại khu vực;



 

2. Các Sở chuyên ngành khi thẩm định thiết kế cơ sở nếu cần cung cấp các 
thông tin liên quan đến quy hoạch thì gửi các thông tin chính của thiết kế cơ sở (kèm 
theo đĩa CD) cho Sở Xây dựng để Sở Xây dựng có cơ sở cung cấp các thông tin quy 
hoạch có liên quan đến thiết kế cơ sở đó;  

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các thông tin quy hoạch 
có liên quan trong thời hạn 5 ngày làm việc đối với các dự án nhóm C và 7 ngày làm 
việc đối với dự án nhóm B kể từ khi nhận đủ các yêu cầu tại mục 2 điều này của các 
Sở  chuyên ngành. 

4. Giao Sở Kế hoạch và đ ầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND 
quận, huyện và các đơn vị có liên quan đề xuất tiến độ thực hiện các đồ án quy 
hoạch xây dựng trên đ ịa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết 
định để phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng theo quy định.  

 Điều 36. Nguyên tắc phối hợp đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:
1. Việc quản lý đ ất đ ai trên đ ịa bàn thành phố phải tuân theo quy hoạch 

chung xây dựng, quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy 
định của pháp luật có liên quan.

2. Việc xác nhận quy hoạch có liên quan đến công tác quản lý đất đai được 
thực hiện theo đúng Quy định này.  

4. Việc khai thác tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các loại tài nguyên 
khác ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị phải được Sở Xây dựng thống nhất 
bằng văn bản trước khi trình UBND thành phố phê duyệt vị trí, quy mô, phạm vi 
khai thác.

Điều 37. Nguyên tắc phối hợp trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy:  
1. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng đều phải có 

giải pháp, thiết kế về PCCC phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi 
tiết của khu vực và được cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC thẩm định, phê duyệt.

2. Các chủ đầu tư khi tiến hành xây dựng, lắp đặt mạng lưới PCCC theo quy 
hoạch được duyệt phải phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC để kiểm 
tra việc bàn giao trên thực địa theo đúng quy định trước khi đưa vào sử dụng.

 Điều 38. Nguyên tắc phối hợp đối với quy hoạch phát triển các khu công 
nghiệp tập trung (do Ban Quản lý các KCN và CX quản lý):

1. Các đồ án quy hoạch khu công nghiệp bao gồm đồ án quy hoạch mới, đồ 
án quy hoạch điều chỉnh mở rộng đều phải có ý kiến tham gia bằng văn bản của Sở 



 

Xây dựng và các ngành chức n ăng có liên quan tr ước khi trình cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt.

2. Các dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp có yêu cầu cao về 
kiến trúc - quy hoạch hoặc có liên quan đến các khu quy hoạch đô thị kế cận, Ban 
Quản lý các KCN và CX phải thống nhất với Sở xây dựng về các giải pháp quy hoạch 
kiến trúc cụ thể. Trường hợp không thống nhất được thì mỗi bên có văn bản báo cáo 
trình UBND thành phố xem xét quyết định.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ban Quản lý các KCN 
và CX về dự kiến quy hoạch của thành phố nằm trong khu vực kế cận các khu công 
nghiệp.

4. Các nhà đầu tư  phải thỏa thuận điểm đấu nối kỹ thuật (cổng ngõ, điện, 
nước, nước thải...) với Ban Quản lý các KCN và CX trước khi trình hồ sơ thỏa thuận 
tổng mặt bằng. Nhà đầu tư phải trình văn bản thỏa thuận và bản vẽ tổng mặt bằng 
cho Ban Quản lý các KCN và CX để được định vị công trình trước khi khởi công 
xây dựng công trình.

Đ iều 39. Nguyên tắc phối hợp đối với các công trình quốc phòng - an 
ninh:

Tất cả các công trình quốc phòng - an ninh đều phải được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định trước khi 
khởi công xây dựng, trừ các công trình thuộc bí mật Nhà nước được xác định bằng 
văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BXD 
ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về 
giấy phép xây dựng.

Bộ chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành 
liên quan dự thảo quy chế phối hợp giữa kinh tế và quốc phòng trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng. 

Điều 40. Nguyên tắc phối hợp đối với lĩnh vực quản lý đồng bộ hạ tầng 
kỹ thuật đô thị:

Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các ngành có liên quan soạn thảo quy chế 
phối hợp hoạt động giữa Sở Xây dựng và các ngành có liên quan trong lĩnh vực quản 
lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trình UBND thành phố ban hành.

 
Điều 41. Nguyên tắc phối hợp với hoạt động của Hội đồng Kiến trúc quy 

hoạch thành phố: 
1. Hội đồng Kiến trúc quy hoạch là tổ chức tư vấn do UBND thành phố thành 

lập theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng, có chức năng tư  vấn nghề 
nghiệp và giúp UBND thành phố trong các lĩnh vực sau :



 

a) Tư vấn kiến trúc - quy hoạch các đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy 
hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố, các công trình có yêu cầu cao về kiến trúc - quy 
hoạch.

b) Tư vấn về chính sách, giải pháp quản lý và phát triển đô thị trong lĩnh vực 
kiến trúc quy hoạch .

2. Hội đồng Kiến trúc quy hoạch thuộc sự điều hành của Giám đốc Sở Xây 
dựng là Chủ tịch Hội đồng và hoạt động theo quy chế do Bộ Xây dựng quy định. 
Kinh phí hoạt động của Hội đồng do UBND thành phố cấp hằng năm theo đề nghị 
của Giám đốc Sở Xây dựng.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 42. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy định này 

và các văn bản pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng được UBND thành phố 
khen thưởng theo quy định.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý quy hoạch xây 
dựng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định.

Điều 43. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan 
có liên quan và chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, 
kiểm tra việc thực hiện Quy định này, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND 
thành phố.

Điều 44. Các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai 
thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, 
cần phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, tổng hợp trình  UBND thành phố xem 
xét  sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                                                         Hoàng Tuấn Anh



 

PHỤ LỤC I
Danh sách các trục đường chính có yêu cầu cao về kiến trúc

(Kèm theo Quyết định số  19/ 2006/QĐ-UBND ngày  10  tháng  3  năm 2006 của 
UBND thành phố Đà nẵng ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn thành phố)

1/ Cách Mạng tháng 8 – 2/9 (Viện Cổ Chàm đi Ngã tư Hoà Cầm)
2/ Trần Hưng Đạo (Nại Hiên – Non Nước)
3/ Quốc lộ IA 
4/ Lê Duẩn
5/ Phạm Văn Đồng
7/ Nguyễn Văn Linh  
8/ Lê Đình Lý
9/ Hàm Nghi
10/ Bạch Đằng
11/ Trần Phú
12/ Đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc
13/ Ngô Quyền
14/ Ngũ Hành Sơn
15/ Lê Văn Hiến
16/ Phan Chu Trinh
17/ Lê Lợi 
18/ Trường Sa
19/ Nguyễn Tri Phương
20/ Điện Biên Phủ
21/ Lý Thái Tổ
22/ Hùng Vương



 

23/ Hồ Xuân Hương
24/ Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Văn Thoại - Duy Tân
25/ Trưng Nữ Vương
26/ Triệu Nữ Vương nối dài
27/ Đống Đa
28/ Ông Ích Khiêm
29/ Quang Trung
30/ Đường từ chân cầu Thuận Phước ra đường Sơn Trà - Điện Ngọc
31/ Nguyễn Tất Thành
32/ Các trục đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường từ 15 m trở lên.


