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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp  

Vĩnh Phúc thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng  

trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 

tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;  

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt 

dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 

30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 23/TTr-

BQLKCN ngày 23 tháng 9 năm 2020; kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của Sở Tư pháp tại Văn bản số 177/BC-STP ngày 24 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện thẩm 

định thiết kế thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cấp 

phép xây dựng trong các khu công nghiệp (đã thành lập và giao chủ đầu tư) 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm: 

1. Thẩm định, thẩm định điều chỉnh đối với thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật 

(trường hợp thiết kế 3 bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 1 bước 

và 2 bước) đối với công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn 

đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng có cấp công trình từ cấp II trở 

xuống trong khu công nghiệp. 

2. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi: Giấy phép xây dựng công trình 

đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp 

luật về xây dựng trong khu công nghiệp. 

3. Thời gian ủy quyền: 5 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 

hành hoặc khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định sửa đổi, thay thế. 



Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 

Quyết định này; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc thực 

hiện các nội dung được ủy quyền. 

b) Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất về các nhiệm vụ được ủy 

quyền trong khu công nghiệp, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng: 

a) Hướng dẫn; thanh tra, kiểm tra; chấn chỉnh, xử lý, giải quyết kịp thời 

những vướng mắc, vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền 

trong khu công nghiệp.  

b) Tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng 

đã ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây 

dựng theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. 

2. Bãi bỏ Điều 5 Quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 

của UBND tỉnh. 

3. Xử lý chuyển tiếp: Các thủ tục hành chính về lĩnh vực thẩm định thiết kế 

và cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp Sở Xây dựng đã tiếp nhận trước ngày 

01/11/2020 qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Sở Xây dựng tiếp tục 

giải quyết theo thẩm quyền. Từ ngày 01/11/2020, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tiếp nhận và giải quyết theo quy định tại Quyết định này. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Ban Quản lý các 

khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Website Chính phủ; 

-  Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH, Cổng TT-GTĐT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố (sao gửi cho UBND các 

xã, phường, thị trấn);  

- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- CV: NCTH ; 

- Lưu: VT, CN2. 

(ĐHV-         b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trì  

 


		vinhdh@vinhphuc.gov.vn
	2020-10-06T08:13:32+0700


		Trinv@vinhphuc.gov.vn
	2020-10-07T06:34:09+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2020-10-07T09:20:19+0700


		2020-10-07T09:20:43+0700


		2020-10-07T09:21:06+0700




