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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH LÂM ĐỒNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 462/QĐ-UBND                                   Lâm Đồng, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý 
không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 235/TTr-SXD ngày 
20/02/2020) và Giám đốc Sở Nội vụ (tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 09/3/2020) 
về việc kiện toàn Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, gồm các 
thành viên sau: 

1. Thường trực Hội đồng: 

- Ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng: Chủ tịch Hội đồng. 

- Ông Lê Tứ, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng: Phó Chủ tịch Hội đồng. 

- Ông Trần Văn Việt, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Lâm Đồng: Phó Chủ 
tịch Hội đồng. 

2. Các thành viên chính thức: 

- Ông Bùi Quang Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 

- Ông Nguyễn Hữu Tâm, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. 

- Ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Ông Trương Trung Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giao 
thông Vận tải. 

- Ông Nguyễn Sỹ Phú, Phó phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

a) Các thành viên không chính thức: Tùy theo nội dung, tính chất các cuộc họp 
của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng mời đại diện lãnh đạo quản lý đương nhiệm tại địa 
phương nơi có dự án, công trình; các chuyên gia, phản biện có năng lực, kinh nghiệm 
liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch trong hoặc ngoài tỉnh tham gia làm thành 
viên không chính thức. Các thành viên không chính thức có quyền và trách nhiệm như 
thành viên chính thức tại phiên họp được mời. 
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b) Thư ký Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng lựa chọn, quyết định thành lập Tổ thư 
ký Hội đồng. Tổ thư ký gồm 02 đến 03 công chức có chuyên môn liên quan đến kiến 
trúc, quy hoạch, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; Tổ trưởng Tổ thư ký là Trưởng phòng 
Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng: 

1. Chức năng: Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng là tổ chức tư vấn, 
phản biện chuyên ngành giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây 
dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

2. Nhiệm vụ:  

a) Tham gia góp ý định hướng, chương trình, dự án về kiến trúc, quy hoạch xây 
dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn. 

b) Tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của 
ngành xây dựng và của địa phương về: quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng 
kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn. 

c) Tư vấn góp ý phương án, chọn giải pháp tối ưu cho các công trình kiến trúc (kể 
cả công trình kiến trúc phải qua thi tuyển) khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, bao gồm: 

- Công trình mang ý nghĩa đặc biệt, quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội và 
môi trường. 

- Công trình mang tính đặc thù về chiều cao, quy mô, mật độ xây dựng, hệ số 
sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Công trình đặt tại vị trí nhạy cảm, ảnh hưởng lớn tới kiến trúc cảnh quan khu vực. 

- Các công trình đặc biệt chưa có trong quy hoạch xây dựng được phê duyệt 
hoặc nằm trong khu quy hoạch xây dựng chưa được điều chỉnh. 

d) Cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, 
hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng lớn 
đến cộng đồng dân cư; 

đ) Cử thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 
các công trình tổ chức thi tuyển theo quy định; 

e) Tư vấn, phản biện các vấn đề quan trọng khác về kiến trúc, quy hoạch xây 
dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
726/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng 
Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 
sở: Nội vụ; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội 
đồng có tên trong Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

  Đoàn Văn Việt 
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