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NGHỊ QUYẾT
Về phân cấp thẩm quyền quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu

xây dựngvà nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng 
khu chức năng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố
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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 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

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 Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện Thông báo số 268-TB/TU ngày 21/02/2022 của Thành ủy về kết 
luận của Thường trực Thành ủy tại phiên họp thường kỳ ngày 17/02/2022;

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày17tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định nhiệm vụ 
quy hoạch phân khu xây dựng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng 
khu chức năng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; Báo cáo thẩm 
tra số 114/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Ban Đô thị Hội đồng nhân 
dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân cấp cho UBND thành phố Đà Nẵng thẩm quyền quyết định 

nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 
phân khu xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 



thành phố sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND 
thành phố. 

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng 
nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng:
a) Tổ chức triển khai thực hiện quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây 

dựng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng theo 
Điều 1 và đúng quy định.

b)Tổng hợp báo cáo định kỳ cho HĐND thành phố kết quả thực hiện nhiệm 
vụ được phân cấp tại cuộc họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND thành phố, các Ban, các Tổ đại biểuvà đại biểu HĐND 
thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát 
việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, 
nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày14 tháng7 năm 2022./.
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