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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: 49/2022/QĐ-UBND                     Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

01/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 
Đồng ban hành Quy chế quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý chiếu sáng đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng;" 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (Tờ trình số 2139/TTr-SXD ngày 
04/10/2022), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý chiếu sáng đô thị 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau: 

“a) Thiết kế chiếu sáng hè, đường giao thông, hầm đường bộ, cầu và đường trên 
cao, nút giao thông tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị quy định cho 
từng loại công trình giao thông tại Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành tại Thông tư số 
01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao 
thông và mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 như sau: 

“c) Thiết kế chiếu sáng quảng trường, nút giao thông: 
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Chiếu sáng quảng trường, nút giao thông phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật 
theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành tại Thông tư số 01/TT-BXD ngày 
01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Độ chói mặt đường yêu cầu không nhỏ hơn 
bề mặt các đường chính dẫn vào nút. Việc thiết kế chiếu sáng khuyến khích sử dụng 
cột thép có chiều cao thích hợp lắp đèn LED để chiếu sáng. Đối với quảng trường, 
ngoài yêu cầu thiết kế nút giao thông trên, cần thiết kế đồng bộ chiếu sáng trang trí 
kiến trúc các tòa nhà và thiết kế chiếu sáng trang trí lễ, tết theo Khoản 5, Khoản 6 
Điều 5 Quy chế này.”; 

c) Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 như sau: 

“7. Đối với các dự án lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn 
tỉnh, bao gồm các dự án độc lập hoặc các hạng mục chiếu sáng công cộng nằm trong 
dự án xây dựng, cải tạo đường giao thông đô thị, khu đô thị thì phải dùng nguồn sáng 
tiết kiệm năng lượng (đèn LED). 

Đối với công tác duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng: khuyến khích 
sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng để thay thế đối với các tuyến phố, khu vực 
có hệ thống chiếu sáng đã xuống cấp; không sử dụng bóng đèn sợi đốt, halogen trong 
hệ thống chiếu sáng công cộng.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 như sau: 

“a) Là cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị 
trên địa bàn tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu về chiếu sáng đô thị phục vụ công tác quản 
lý chiếu sáng trên địa bàn tỉnh. 

b) Thẩm định hoặc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây 
dựng và bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế kỹ thuật theo phân cấp hiện hành đối với 
các nội dung liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn các đô thị 
thuộc tỉnh. 

c) Chịu trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
về quản lý, vận hành, sử dụng và các hoạt động khác liên quan đến hệ thống chiếu 
sáng công cộng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tổ chức 
kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện công tác quản lý của đơn vị quản lý, vận 
hành hệ thống chiếu sáng công cộng. 

d) Chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại đèn LED đảm bảo 
chất lượng, có kinh phí đầu tư hợp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chiếu 
sáng và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập các dự án đầu tư xây dựng công 
trình, cải tạo chỉnh trang, duy tu, duy trì trên địa bàn tỉnh có liên quan đến hệ thống 
chiếu sáng công cộng; tổ chức lập và thực hiện các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng 
lượng cho hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh. 

3. Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 17 như sau: 

“5. Cấp giấy phép đào đường, đào vỉa hè để thi công hệ thống chiếu sáng đô thị;”. 

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 như sau: 

 “1. Các tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung của Quy chế này, tùy theo mức độ, 
tính chất vi phạm, sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động xây dựng và các quy định hiện hành.”. 
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Điều 2. 

Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 15 của Quy chế quản lý chiếu sáng đô thị trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 07 
tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2022.  

2. Các nội dung khác của Quy chế quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng ban hành kèm Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 
2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng không thay đổi. 

3. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quyết định này nếu có sửa đổi, bổ 
sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 
 

Trần Văn Hiệp 
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