
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SXD-QHKT&PTĐT Lạng Sơn, ngày      tháng  12  năm 2022 
V/v Áp dụng Thông tư số 04/2022/TT-

BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Xây quy định về hồ sơ nhiệm vụ và 

hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng 

huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng và quy hoạch  

nông thôn 

 

 
  

                                Kính gửi :  - Ủy ban nhân dân thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện; 

 - Các đơn vị tư vấn lập quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Ngày 24/10/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 

04/2022/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ nhiệm 

vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng 

vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch 

nông thôn; theo đó, tại Điều 39 và Điều 40 của Thông tư có quy định như sau: 

 Điều 39. Điều khoản thi hành 

“1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. 

2. Bãi bỏ toàn bộ các Thông tư sau: 

a) Bãi bỏ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy 

hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

b) Bãi bỏ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.” 

 Điều 40. Quy định chuyển tiếp 

 "a) Sau ngày Thông tư này có hiệu lực, các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

đô thị và nông thôn đang được lập, chưa hoàn thành phải thực hiện rà soát, 

hoàn thiện hồ sơ đồ án theo quy định tại Thông tư này trước khi trình thẩm định. 

 b) Các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn đã được thẩm 

định, đang trình phê duyệt thì hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án tiếp tục thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 và Thông tư số 

02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-12-2016-tt-bxd-ho-so-do-an-quy-hoach-xay-dung-do-thi-khu-chuc-nang-dac-thu-317057.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-02-2017-tt-bxd-huong-dan-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-342056.aspx
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 c) Các quy hoạch đô thị và nông thôn đã phê duyệt nhiệm vụ, đang tổ 

chức lập đồ án thì không phải điều chỉnh lại hồ sơ nhiệm vụ đã được phê duyệt; 

hồ sơ đồ án phải được rà soát và thực hiện theo quy định tại Thông tư này trước 

khi trình thẩm định. 

 d) Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị rút gọn và Hồ sơ đồ án quy hoạch 

chi tiết xây dựng rút gọn được quy định tại Điều 13 và Điều 30 của Thông tư 

này được thực hiện sau thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi 

hành.". (Hiện nay, chưa có Nghị định sửa đổi, bổ sung). 

Để nội dung các Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 

thị đảm bảo đáp ứng về chất lượng, thuận lợi trong quá trình quản lý và thực 

hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt, đồng thời đảm bảo về các qui trình theo 

quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Lạng 

Sơn và các đơn vị tư vấn có liên quan thực hiện rà soát các đồ án quy hoạch xây 

dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy 

hoạch nông thôn hiện nay đang được lập, chưa hoàn thành; theo đó phải thực 

hiện rà soát, hoàn thiện nội dung hồ sơ các đồ án quy hoạch theo quy định mới 

tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD của  Bộ trưởng Bộ Xây dựng trước khi trình 

thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023). 

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố và các Quý 

đơn vị tư vấn nghiên cứu, thực hiện đảm bảo theo các qui định của pháp luật 

hiện hành./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM; 

- Trang thông tin SXD; 

- Lưu: VT, QHKT&PTĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Đông 
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