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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND

ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;
Xét nội dung Tờ trình số 3227/TTr-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây 

dựng về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 
của UBND thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 15 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

“Điều 15. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây 

dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình 
tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản 
lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị có yêu cầu cao 
về kiến trúc cảnh quan gồm: Nguyễn Tất Thành, Như Nguyệt, Bạch Đằng, Nguyễn 
Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa - Võ Nguyên 
Giáp - Trường Sa, Duy Tân, Điện Biên Phủ, công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài.

2. UBND các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp III; công 
trình xây dựng cấp IV; Nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu 
vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 1 nêu 
trên. 



3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Ban quản lý Khu Công nghệ 
cao cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo 
đúng quy định, trừ các đối tượng quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên.

4. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban Quản 
lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao chịu 
trách nhiệm trước UBND thành phố về việc quản lý trật tự xây dựng thuộc phạm vi 
thẩm quyền đã được phân cấp.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2018. 
Đồng thời thay thế Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 Về việc sửa 
đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 
hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành 
phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Xây dựng; 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các 
quận, huyện, phường, xã; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành./.

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              
                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                        Huỳnh Đức Thơ

  


