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QUYẾT ĐỊNH 

Về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập 

quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị; lập, phê duyệt, ban hành quy 

chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

và 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 Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 20/TTr-SXD 

ngày 11 tháng 02  năm 2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công 

trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị; lập, 

phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh danh mục 

công trình kiến trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị; 

lập, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện lập, điều chỉnh 

danh mục công trình kiến trúc có giá trị, trình Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm 

định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Việc lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị thực hiện theo khoản 

2 Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. 

3. Việc điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị thực hiện theo 



2 

 

  

quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020. 

Điều 4. Phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị: phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân cấp huyện thực hiện lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, trình Sở Xây dựng 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi được Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua. 

2. Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn: Phân cấp cho Ủy 

ban nhân dân cấp huyện thực hiện lập, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến 

trúc của các điểm dân cư nông thôn sau khi có kết quả thẩm định của Sở Xây 

dựng và được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 

3. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc 

thực hiện theo Điều 8, Điều 9 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định 

này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định danh mục 

công trình kiến trúc có giá trị; tổ chức thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô 

thị; Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức rà 

soát, đánh giá hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc để lập, điều chỉnh danh mục 

công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn, lập Quy chế quản lý kiến trúc đối với 

các đô thị trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; lập, phê duyệt, ban hành 

Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có 

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

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 7; 

- Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; 

- Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh;    

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM;  

- Cổng TTĐT tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

  Đài PT-TH tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-85-2020-nd-cp-huong-dan-luat-kien-truc-447676.aspx
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