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CHÍNH PHỦ  
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------ 

Số: 38/2010/NĐ-CP  Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010 

  

NGHỊ ĐỊNH 

VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ 

CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

NGHỊ ĐỊNH 

Chương 1. 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quy định quyền, 
nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến không gian, kiến 
trúc, cảnh quan đô thị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến không gian, kiến 
trúc, cảnh quan đô thị trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Nghị định này. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị 

1. Chính phủ thống nhất quản lý và phân cấp quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 
Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn (sau đây gọi là chính quyền đô thị) quản lý toàn 
diện không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản 
lý. Cơ quan có chức năng quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ở địa phương có trách nhiệm 
giúp chính quyền đô thị quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

2. Việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị phải tuân thủ theo quy hoạch đô thị, 
thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Đối với những khu vực đô thị, 
tuyến phố chưa có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô 
thị thì thực hiện việc quản lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng được cơ 
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quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải phù hợp với các quy định trong Nghị định 
này. 

3. Đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý từ không gian tổng thể đô thị đến không gian 
cụ thể thuộc đô thị; phải có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, 
đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hóa địa phương; phát huy các giá trị 
truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

4. Việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị phải căn cứ vào quy hoạch, thiết kế 
đô thị được cấp có thẩm quyền duyệt và phải được chính quyền đô thị quy định cụ thể bằng 
Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

Điều 4. Quy định về sử dụng, khai thác không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị 

Mọi tổ chức, cá nhân sinh sống, hoạt động thường xuyên và không thường xuyên trong đô 
thị có quyền hưởng thụ không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị; đồng thời phải có nghĩa vụ 
và trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và chấp hành pháp luật liên quan về khai thác, sử dụng không 
gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị. 

Điều 5. Thi tuyển thiết kế kiến trúc 

Các công trình công cộng có quy mô lớn, công trình có yêu cầu kiến trúc đặc thù, có ý nghĩa 
và vị trí quan trọng trong đô thị thì phải thực hiện việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án 
thiết kế kiến trúc theo quy định hiện hành trước khi lập dự án đầu tư xây dựng. Khuyến 
khích việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc đối với các công trình 
khác trong đô thị. 

Chương 2. 

NỘI DUNG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ 

Điều 6. Quy định chung đối với không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị 

1. Đối với không gian đô thị: 

a) Không gian tổng thể và các không gian cụ thể trong đô thị được quản lý theo đồ án quy 
hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 

b) Quản lý không gian đô thị hiện hữu theo các khu vực cơ bản sau: khu vực đô thị mới phát 
triển; khu vực bảo tồn; khu vực khác của đô thị; khu vực giáp ranh nội, ngoại thị; 

c) Đảm bảo tính liên hệ, kết nối chặt chẽ về không gian, cảnh quan cho những vùng giáp 
ranh giữa nội thành, nội thị với ngoại thành, ngoại thị; 

d) Kết hợp điều kiện địa hình, hệ thống cây xanh, mặt nước, hệ thống giao thông hiện có tạo 
ra không gian nối kết liên thông trong đô thị, thông gió tự nhiên, cải thiện môi trường đô thị; 
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đ) Thiết kế đô thị cần khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, 
gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị. 

2. Đối với cảnh quan đô thị: 

a) Cảnh quan đô thị do chính quyền đô thị trực tiếp quản lý. Chủ sở hữu các công trình kiến 
trúc, cảnh quan đô thị có trách nhiệm bảo vệ, duy trì trong quá trình khai thác, sử dụng; 

b) Việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc tại các khu vực cảnh quan 
trong đô thị đã được chính quyền đô thị xác định quản lý cần hạn chế tối đa việc làm thay 
đổi địa hình và bảo đảm sự phát triển bền vững của môi trường tự nhiên; 

c) Đối với những khu vực có cảnh quan gắn với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, khu vực bảo tồn, chính quyền đô thị phải căn cứ Luật Di sản văn hóa và các quy định 
hiện hành, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức nghiên cứu, đánh giá về giá trị 
trước khi đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác phù hợp. 

3. Đối với kiến trúc đô thị: 

a) Các công trình kiến trúc trong đô thị khi xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp phải 
phù hợp với quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt, tuân thủ giấy phép xây dựng và các 
quy định tại quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị của địa phương; 

b) Không được chiếm dụng trái phép không gian đô thị nhằm mục đích tăng diện tích sử 
dụng công trình; 

c) Diện tích, kích thước khu đất xây dựng công trình hoặc nhà ở phải đảm bảo phù hợp theo 
quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 
của địa phương mới được cấp phép xây dựng; 

d) Đối với các công trình xây dựng được cấp phép xây dựng mới bên trong khu vực đã được 
công nhận là di sản văn hóa phải nghiên cứu hình thức kiến trúc phù hợp, sử dụng vật liệu 
tương đồng về màu sắc, chất liệu với công trình di sản của khu vực; 

đ) Mặt ngoài công trình kiến trúc đô thị không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh 
hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn giao thông. 

Điều 7. Quy định đối với không gian khu mới phát triển 

Khu mới phát triển gồm các khu đô thị mới, khu mở rộng, cải tạo, chỉnh trang đô thị phải 
đảm bảo các yêu cầu sau: 

1. Không gian, cảnh quan và các công trình kiến trúc phải được quản lý theo đồ án quy 
hoạch đô thị được duyệt và các quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 
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2. Các công trình xây dựng phải có hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu sử dụng tuân thủ 
theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị của khu vực. Khuyến khích xây dựng các 
khu đô thị mới kiểu mẫu. 

Điều 8. Quy định đối với không gian khu vực bảo tồn 

Khu vực bảo tồn có trong danh mục bảo tồn hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định phải 
đảm bảo các yêu cầu sau: 

1. Không gian khu vực bảo tồn phải được giữ gìn, phát huy giá trị đặc trưng của không gian, 
kiến trúc, cảnh quan vốn có của khu vực. 

2. Không gian, cảnh quan, cây xanh, mặt nước xung quanh và trong khuôn viên các công 
trình kiến trúc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phải tuân thủ các quy định pháp 
luật về di sản văn hóa và phải được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. 

3. Việc thay đổi địa hình, cảnh quan tự nhiên như: san, lấp các khu đất, đồi núi, hồ, ao, cây 
xanh, mặt nước đều phải tuân thủ theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt. 

4. Trong khu vực bảo tồn, chiều cao tối đa của công trình xây mới phải tuân theo các quy 
định kiểm soát chiều cao theo quy hoạch đô thị; mặt đứng các hướng, hình thức, vật liệu, 
màu sắc của mái, cổng, tường, rào cần được duy trì hình thức kiến trúc và cảnh quan vốn có 
của khu vực. 

5. Đảm bảo hài hòa, thống nhất giữa các công trình xây dựng mới, sửa chữa, tôn tạo, với 
những công trình bảo tồn về hình thức kiến trúc, vật liệu sử dụng, màu sắc cho mái và trang 
trí mặt ngoài nhà. 

Điều 9. Quy định đối với không gian khu vực khác của đô thị 

1. Các đô thị cũ, khu vực trung tâm đô thị có mật độ xây dựng cao khuyến khích tăng diện 
tích cây xanh, diện tích dành cho giao thông (bao gồm cả giao thông tĩnh), không gian công 
cộng, giảm mật độ xây dựng. Chính quyền đô thị có quy định cụ thể mật độ xây dựng tối đa, 
tỷ lệ tối thiểu về cây xanh, đất dành cho không gian công cộng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn 
hiện hành; quy định lộ trình và kế hoạch thực hiện trong Quy chế quản lý quy hoạch, kiến 
trúc đô thị. 

2. Khu vực đô thị có tính chất đặc thù như: du lịch, thể dục - thể thao, văn hóa phải thể hiện 
tính đặc trưng của khu vực, tạo ra các không gian mở, đảm bảo cơ cấu không gian, phù hợp 
chức năng sử dụng. 

3. Khu vực ven biển, sông, kênh, rạch, xung quanh hồ trong đô thị; đồi, núi, rừng cây; khu 
cảnh quan đặc biệt phải giữ được tính đặc trưng, mỹ quan, môi trường đô thị và đảm bảo 
phát triển bền vững. 
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4. Khu phố có các khu ở, nhà ở trên mặt phố đang xuống cấp, chính quyền đô thị phải xây 
dựng kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới theo quy định hiện hành; đồng thời có 
phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. 

5. Khu vực đô thị gần đường sắt, đường sông, đường cao tốc, khu vực sân bay, đê điều, 
đường dây truyền tải điện, căn cứ quân sự, việc xây dựng mới, chỉnh trang công trình kiến 
trúc đô thị phải tuân thủ theo quy định an toàn đối với hành lang bảo vệ giao thông đường 
bộ, đường sông, đường sắt, hàng không, đê điều, đường dây truyền tải điện, độ cao tĩnh 
không và tuân thủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Quy định đối với không gian khu vực giáp ranh nội, ngoại thị 

1. Khu vực giáp ranh nội, ngoại thị do chính quyền đô thị xác định phạm vi, ranh giới để 
quản lý trong Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

2. Không gian cây xanh, mặt nước, các khu vực đặc thù sinh thái phải được bảo vệ, giữ gìn, 
tôn tạo; không được lấn chiếm, sử dụng sai mục đích; khuyến khích tăng chỉ tiêu cây xanh, 
mặt nước. 

3. Các di tích lịch sử - văn hóa, công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu, truyền thống trong 
khu vực phải được bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật 
hiện hành có liên quan. 

4. Đối với nhà vườn nông thôn có giá trị đặc trưng kiến trúc truyền thống do chính quyền đô 
thị xác định để bảo vệ, hạn chế tối đa việc chia nhỏ khu đất hiện hữu thành những khu đất 
nhỏ hơn. Khi xây dựng mới các công trình trong khuôn viên nhà vườn loại này phải được 
phép của cơ quan có thẩm quyền và phải phù hợp với các quy định quản lý quy hoạch, kiến 
trúc của khu vực. 

5. Các công trình xây dựng mới phải đảm bảo gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa địa 
phương, hài hòa với cảnh quan khu vực. Hạn chế xây dựng nhà ở có mật độ cao, nhà cao 
tầng, nhà ống mái bằng, nhà liền kế kiểu nhà phố. 

Điều 11. Quy định đối với cảnh quan tuyến phố, trục đường, quảng trường  

1. Khuyến khích việc kết hợp các khu đất thành khu đất lớn hơn để xây dựng công trình hợp 
khối đồng bộ; tạo lập các không gian công cộng, cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng, 
môi trường đô thị; các công trình phải đảm bảo khoảng lùi theo quy định. 

2. Chiều cao công trình, khối đế công trình, mái nhà, chiều cao và độ vươn của ô văng tầng 
1, các phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa đi về phía mặt phố đảm bảo tính 
liên tục, hài hòa cho kiến trúc của toàn tuyến. 

3. Tại các tuyến phố chính, trục đường chính của đô thị, khu vực quảng trường trung tâm thì 
việc dùng màu sắc, vật liệu hoàn thiện bên ngoài công trình phải đảm bảo sự hài hòa chung 
cho toàn tuyến, khu vực và phải được quy định trong giấy phép xây dựng; tùy vị trí mà thể 
hiện rõ tính trang trọng, tính tiêu biểu, hài hòa, trang nhã hoặc yêu cầu bảo tồn nguyên trạng. 
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4. Các tiện ích đô thị như ghế ngồi nghỉ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu 
sáng, biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa 
với tỷ lệ công trình kiến trúc. 

5. Hè phố, đường đi bộ trong đô thị phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật 
liệu, màu sắc từng tuyến phố, khu vực trong đô thị; hố trồng cây phải có kích thước phù hợp, 
đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật; thuận tiện cho việc bảo 
vệ, chăm sóc cây. 

6. Đối với cảnh quan khu vực quảng trường, công trình xây dựng mới phải đáp ứng về tương 
quan tỷ lệ; thể hiện rõ tính chất, ý nghĩa của từng không gian quảng trường. 

Điều 12. Quy định đối với cảnh quan công viên, cây xanh, cảnh quan nhân tạo 

1. Cây xanh trong đô thị phải được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí theo 
quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành. 

2. Cây cổ thụ trong đô thị, trong khuôn viên các công trình, trong các vườn tự nhiên, biệt 
thự, nhà vườn, chùa, đền, am, miếu, nhà thờ, các di tích lịch sử - văn hóa, công trình công 
cộng đô thị được bảo vệ, quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với chức năng của các khu vực và tính chất của 
đô thị, khu vực đô thị, đảm bảo môi trường sinh thái; lựa chọn loại cây trồng có sự phối hợp 
màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực và cho đô thị. 

4. Đối với cảnh quan nhân tạo như ao, hồ, suối, tiểu cảnh, cây xanh, giả sơn phải được thiết 
kế hợp lý, xây dựng phải đồng bộ, hài hòa cảnh quan, môi trường và phù hợp với chức năng, 
đặc điểm vùng miền, tính chất của đô thị, khu vực đô thị. 

Điều 13. Quy định đối với cảnh quan tự nhiên 

1. Đối với cảnh quan tự nhiên trong đô thị phải được bảo vệ nghiêm ngặt, phải duy trì đặc 
trưng địa hình tự nhiên của khu vực. 

2. Khu vực cảnh quan tự nhiên, thảm thực vật, hệ sinh thái tự nhiên, gò, đồi, bờ biển, cửa 
sông, mặt nước có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng môi trường và sự phát 
triển bền vững của đô thị phải được khoanh vùng; chỉ dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo vệ. 

3. Cấm mọi hoạt động xâm hại hoặc làm biến dạng cảnh quan, danh thắng, thay đổi diện 
mạo tự nhiên. Hạn chế tối đa việc san lấp và thay đổi các đặc điểm địa hình tự nhiên của đô 
thị (như hồ, sông, suối, kênh, rạch, đầm trũng, gò đồi …). 

Điều 14. Quy định đối với tổ hợp kiến trúc đô thị  

Đối với tổ hợp kiến trúc hoặc nhóm công trình kiến trúc trong đô thị có mối liên hệ chặt chẽ, 
đồng bộ về công năng và kỹ thuật giữa các hạng mục công trình, khi xây dựng mới phải đảm 
bảo: 
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1. Chiều dài tối đa của tổ hợp kiến trúc, nhóm công trình phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn 
xây dựng hiện hành, bảo đảm thông gió tự nhiên cho khu vực, thuận tiện cho giao thông và 
công tác phòng cháy, chữa cháy. 

2. Chiều cao công trình phải đảm bảo tỷ lệ hợp lý trong không gian, tuân thủ giấy phép xây 
dựng, không được xây dựng, lắp đặt thêm các vật thể kiến trúc khác cao hơn chiều cao cho 
phép của công trình. 

3. Khoảng lùi của công trình phải phù hợp đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và các quy 
định tại Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Khuyến khích tăng khoảng lùi, tạo 
không gian, tăng diện tích cây xanh, giảm mật độ xây dựng. 

4. Công trình xây dựng mới tại góc đường phố phải đảm bảo tầm nhìn, an toàn, thuận lợi cho 
người tham gia giao thông. 

Điều 15. Quy định đối với nhà ở đô thị 

1. Đối với nhà ở tại khu phố cũ, biệt thự, nhà vườn có khuôn viên riêng trong đô thị có trong 
danh mục bảo tồn phải giữ gìn hình ảnh nguyên trạng, đảm bảo mật độ xây dựng, số tầng, độ 
cao và kiểu dáng kiến trúc. 

2. Nhà ở mặt phố xây dựng mới không đồng thời thì các nhà xây sau ngoài việc phù hợp với 
quy hoạch chi tiết được duyệt còn phải căn cứ vào cao độ nền, chiều cao tầng 1, chiều cao 
ban công, chiều cao và độ vươn của ô văng, màu sắc của nhà trước đó đã được cấp phép xây 
dựng để tạo sự hài hòa, thống nhất cho toàn tuyến. 

3. Đối với nhà chung cư, nhà ở tập thể đã quá niên hạn sử dụng, đã xuống cấp thuộc danh 
mục nhà nguy hiểm, chính quyền đô thị phải có phương án di chuyển các hộ dân ra khỏi khu 
vực nguy hiểm, cải tạo, xây dựng mới theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, đảm bảo khả năng kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, điều kiện vệ sinh 
môi trường, nâng cao chất lượng đô thị. 

Điều 16. Quy định đối với công trình đặc thù 

1. Những công trình kiến trúc đô thị mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quốc gia hoặc của địa 
phương, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, tượng đài danh nhân, những biểu tượng văn hóa đô 
thị thì chính quyền đô thị phải có quy định quản lý riêng và là một nội dung quy định trong 
quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

2. Đối với nhà ở tại khu phố cổ có giá trị kiến trúc đặc trưng hoặc đã được xếp hạng về lịch 
sử, văn hóa thì chính quyền đô thị phải tổ chức nghiên cứu, đánh giá trên căn cứ khoa học và 
có giải pháp bảo tồn. 

3. Các công trình mang tính đặc thù khác như đài phun nước, tiểu cảnh, trang trí trong vườn 
hoa, công viên … phải có quy mô, hình dáng, chất liệu phù hợp với cảnh quan, điều kiện 
thực tế và thể hiện được đặc trưng văn hóa mỗi vùng, miền. 
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Điều 17. Quy định đối với những loại công trình kiến trúc khác 

1. Nhà công sở, công trình thể thao, văn hóa, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế xây dựng mới 
trong khu dân cư đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị được duyệt. Trường hợp chưa có quy 
hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, khi cấp giấy phép xây dựng phải 
căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kết nối hạ tầng, thuận tiện cho 
việc tập kết, giải tỏa người và phương tiện giao thông. 

2. Các công trình chợ, siêu thị xây dựng mới trong đô thị phải có bãi đỗ xe, được bố trí theo 
quy hoạch đô thị được duyệt, đáp ứng đủ diện tích theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, an toàn, thuận 
tiện; đảm bảo trật tự, vệ sinh và mỹ quan đường phố. 

3. Công trình công nghiệp, nhà xưởng sản xuất đang tồn tại trong các khu đô thị có ảnh 
hưởng xấu đến môi trường phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng sử dụng. 

4. Công trình phục vụ an ninh, quốc phòng trong đô thị khi thay đổi chức năng, mục đích sử 
dụng phải được cấp có thẩm quyền cho phép; việc xây dựng không được làm ảnh hưởng đến 
an toàn và cảnh quan, môi trường đô thị. 

5. Vật quảng cáo độc lập ngoài trời hoặc gắn với các công trình kiến trúc đô thị phải tuân thủ 
quy định của pháp luật về quảng cáo. 

Điều 18. Quy định đối với công trình cấp năng lượng, chiếu sáng đô thị 

1. Chính quyền đô thị phải có biện pháp cải tạo hoặc xây dựng mới thay thế các trạm biến 
thế ảnh hưởng đến mỹ quan, khuyến khích sử dụng công nghệ mới, đảm bảo an toàn, tiện 
dụng và mỹ quan. 

2. Dây cấp điện trong đô thị phải được bố trí hợp lý trên nguyên tắc thay dây trần bằng dây 
có bọc cách điện, tiến tới ngầm hóa toàn bộ. 

3. Chiếu sáng nơi công cộng hoặc chiếu sáng mặt ngoài công trình phải đảm bảo mỹ quan, 
an toàn, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các quy định hiện hành. 

4. Trạm bán xăng, dầu, trạm cung cấp hơi đốt phải được bố trí theo quy hoạch được duyệt; 
hình thức, màu sắc công trình đảm bảo mỹ quan, có khoảng cách hợp lý và an toàn so với 
khu dân cư hoặc nơi tập trung đông người. 

Điều 19. Quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị 

1. Công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị phải được thiết kế, xây dựng, lắp đặt đồng bộ, 
sử dụng vật liệu thích hợp, đúng quy cách, bền vững, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, 
an toàn và thuận tiện cho người và phương tiện giao thông. 

2. Bờ hồ, bờ sông trong đô thị cần được kè mái (cần có giải pháp hình thức kè mái, đảm bảo 
mỹ quan, môi trường), phải có giải pháp kiến trúc hợp lý cho khu vực có rào chắn, lan can; 
cấu tạo miệng xả nước bảo đảm an toàn, vệ sinh, phù hợp với cảnh quan toàn tuyến. 
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3. Nhà vệ sinh công cộng trên các khu phố, đường phố phải bố trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh 
môi trường, mỹ quan, thuận tiện cho mọi đối tượng sử dụng. 

4. Thùng thu rác trên các tuyến phố phải được bố trí hợp lý, đồng bộ, đảm bảo mỹ quan, có 
kích thước, kiểu dáng thích hợp, sử dụng thuận tiện và dễ nhận biết. 

Điều 20. Quy định đối với công trình giao thông trong đô thị 

1. Các công trình giao thông và công trình phụ trợ giao thông trong đô thị phải được thiết kế 
đồng bộ bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; có hình thức kiến 
trúc, màu sắc bảo đảm yêu cầu mỹ quan, dễ nhận biết và thể hiện được đặc thù của đô thị đó, 
phù hợp với các công trình khác có liên quan trong đô thị. 

2. Công trình giao thông có quy mô lớn, vị trí quan trọng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị (cầu 
qua sông, cầu vượt, cầu cho người đi bộ …) phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương 
án thiết kế kiến trúc theo quy định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 21. Quy định đối với công trình thông tin, viễn thông trong đô thị 

1. Tháp truyền hình khi xây dựng mới trong đô thị phải chọn vị trí xây dựng thích hợp về 
cảnh quan, đảm bảo bán kính phục vụ, phù hợp quy hoạch đô thị được duyệt. 

2. Cột ăng-ten, chảo thu, phát sóng phải lắp đặt đúng vị trí được cơ quan quản lý đô thị cho 
phép và đảm bảo an toàn, mỹ quan theo quy định của pháp luật. 

3. Dây điện thoại, dây thông tin, truyền hình cáp, internet phải được thay thế bằng tổ hợp dây 
có cùng tính năng kỹ thuật; xây dựng kế hoạch dỡ bỏ các thiết bị và đường dây không còn sử 
dụng, tiến tới ngầm hóa toàn bộ. 

4. Công trình viễn thông công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hộp kỹ 
thuật thông tin, thùng thư, trạm điện thoại công cộng, thiết bị thông tin trên vỉa hè phải được 
bố trí theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt, phù hợp với kích thước hè phố và có 
kiểu dáng, màu sắc phù hợp, hài hòa, dễ sử dụng, không cản trở người đi bộ. 

Chương 3. 

QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ  

Điều 22. Những quy định chung 

1. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện 
việc đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị và phải phù hợp với các đồ án quy hoạch đô 
thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị và đồ án thiết kế đô thị được duyệt. 

2. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị gồm những quy định quản lý không gian cho 
tổng thể đô thị và những quy định về cảnh quan, kiến trúc đô thị cho các khu vực đô thị, 
đường phố và tuyến phố trong đô thị do chính quyền đô thị xác định theo yêu cầu quản lý. 
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3. Chính quyền đô thị các cấp tổ chức lập, phê duyệt, công bố, ban hành, tổ chức thực hiện 
Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 24 
Nghị định này. 

4. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị là cơ sở để cơ quan quản lý kiến trúc, quy 
hoạch, xây dựng làm căn cứ quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh 
trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ xác lập nhiệm 
vụ quy hoạch, thiết kế đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt. 

Điều 23. Nội dung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 

1. Nội dung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị: 

a) Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị được quy định trên cơ sở đồ án quy 
hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị bao gồm các quy định quản lý chung 
cho toàn đô thị; xác định địa bàn các khu vực đặc thù, khu vực có yêu cầu ưu tiên quản lý, 
khu vực cần những quy chế đặc thù; quy định đối với những khu vực chưa có quy hoạch, 
thiết kế đô thị được duyệt; 

c) Quy định về quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt; quản lý cảnh quan, kiến trúc 
đô thị cho từng khu vực theo tính chất như: khu vực mới phát triển, khu vực bảo tồn; khu 
vực khác của đô thị; khu vực giáp ranh nội, ngoại thị, các khu vực có yêu cầu quy chế quản 
lý riêng; 

d) Quy định trách nhiệm của chính quyền đô thị và các cơ quan chuyên môn liên quan trong 
lĩnh vực tổ chức, chỉ đạo, theo dõi, thực hiện quy hoạch đô thị; xác định các khu vực, tuyến 
phố ưu tiên chỉnh trang; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch những nơi chưa có quy 
hoạch, khu vực cần điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị. 

2. Nội dung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực cụ thể: 

a) Lập sơ đồ phân bố quản lý các khu vực đô thị theo từng giai đoạn, các bản vẽ minh họa 
cho nội dung quản lý cho khu vực, đường phố, tuyến phố như khu trung tâm, khu hành chính 
- chính trị, khu thương mại, dịch vụ, văn hóa - thể thao, giáo dục, đào tạo, khu bảo vệ di sản, 
quảng trường, công viên, mặt nước, trục phố chính, cửa ngõ thành phố do chính quyền đô thị 
xác định theo yêu cầu quản lý; 

b) Nội dung quy định quản lý phải phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được 
duyệt, thiết kế đô thị và các quy định tại Nghị định này. 

c) Các quy định cụ thể về quản lý quy hoạch kiến trúc cho từng khu vực, tuyến phố trong đô 
thị theo tính chất, đặc điểm địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội của đô thị; 

d) Các nội dung khác như: quy định cụ thể về chiều cao công trình, cốt nền, chiều cao tầng 1 
của nhà ở liền kề mặt phố; hình thức kiến trúc, vật liệu, màu sắc mặt ngoài và mái của công 
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trình. Đối với khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đã 
được phê duyệt và ban hành thì căn cứ theo quy hoạch chung, định hướng phát triển chung 
của đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và yêu cầu, điều kiện thực tế để 
nghiên cứu, lập quy chế quản lý. 

3. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được lập dựa trên yêu cầu thực tế của đô thị 
như điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và đặc tính của đô thị. 

4. Các biện pháp khuyến khích tham gia, đóng góp cho việc quản lý làm tăng hiệu quả sử 
dụng không gian, công trình, cảnh quan đô thị; các giải pháp cấm, hạn chế, khuyến khích đối 
với từng hành vi, biện pháp kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang cảnh quan và 
công trình hiện có. 

5. Nội dung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải được điều chỉnh phù hợp với 
nội dung quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, điều chỉnh quy hoạch đô thị cục bộ. 

Điều 24. Lập, phê duyệt, ban hành, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô 
thị  

1. Lập, phê duyệt Quy chế: 

a) Đối với đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị của Thủ tướng Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân các thành phố tổ chức lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, 
kiến trúc đô thị; khi lập quy chế phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan; trước khi 
phê duyệt quy chế phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; 

b) Ủy ban nhân dân các thành phố là đô thị loại 2, loại 3 và các thị xã tổ chức lập Quy chế 
quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho đô thị đang quản lý, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt; 

c) Ủy ban nhân dân các thành phố là đô thị loại 2, loại 3 và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ 
chức lập, phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các thị trấn 
thuộc quyền quản lý, phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê 
duyệt theo điểm a khoản này (nếu có). 

2. Ban hành, công bố Quy chế: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải được in 
thành ấn phẩm, phát hành rộng rãi và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng tại 
trụ sở Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý quy hoạch, kiến trúc ở địa phương của các thành 
phố, thị xã, thị trấn, quận, phường trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày phê duyệt. 

3. Thời gian lập quy chế đối với các đô thị loại 1 trở lên không quá 12 tháng; đối với đô thị 
loại 2 trở xuống không quá 9 tháng. 

4. Nội dung các quy định cho khu vực đô thị cụ thể, đường phố, tuyến phố cần phải lấy ý 
kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và ý kiến cộng đồng tại khu vực có quy định 
trong quy chế. 
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5. Chi phí cho việc lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị lấy từ nguồn sự 
nghiệp - kinh tế của địa phương. Chi phí được tính theo loại đô thị, đối với các khu vực đô 
thị tính theo diện tích, các tuyến phố tính theo độ dài. 

6. Bộ Xây dựng quy định cụ thể và ban hành mẫu Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô 
thị; quy định cách tính chi phí lập, lấy ý kiến, công bố, in ấn, phổ biến Quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc đô thị; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu quản 
lý nhà nước. 

Chương 4. 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHÔNG GIAN, KIẾN 
TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ  

Điều 25. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng 

1. Tuân thủ các quy định thuộc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do chính quyền 
đô thị ban hành và các quy định quản lý đô thị liên quan khác; bảo vệ gìn giữ hình ảnh, tình 
trạng hiện có của công trình kiến trúc đang sở hữu, đang sử dụng; khi công trình hư hỏng, 
phải sửa chữa kịp thời. 

2. Khi xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc đô thị phải thực hiện đúng 
quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được duyệt. Chỉ sau khi 
được phép của cơ quan có thẩm quyền mới được thay đổi về kiến trúc, chức năng sử dụng, 
kết cấu chịu lực của công trình; thêm hoặc bớt các bộ phận, thay đổi hình thức và chất liệu 
lợp mái nhà, màu sắc công trình, chất liệu ốp, chi tiết hoặc các bộ phận thuộc mặt ngoài công 
trình. Nếu không tuân thủ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, vi phạm trong xây 
dựng sẽ bị xử phạt hành chính và phải dỡ bỏ theo quy định pháp luật. 

3. Khi cho tổ chức hay cá nhân thuê công trình để sử dụng, chủ sở hữu phải có hợp đồng, 
trong nội dung hợp đồng phải ghi đủ các yêu cầu, nội dung ở các khoản 1, 2 Điều này. Tổ 
chức, cá nhân thực tế đang sử dụng nhưng không phải là chủ sở hữu không gian, cảnh quan, 
công trình tại đó cũng phải tuân thủ đầy đủ các nội dung ghi tại các khoản 1, 2 Điều này. 

Điều 26. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế 

1. Tuân thủ các điều kiện năng lực, kinh nghiệm, hành nghề theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức tư vấn thiết kế, tác giả phương án thiết kế, chủ nhiệm đồ án thực hiện giám sát tác 
giả theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm liên quan về mỹ quan, độ bền vững, an toàn và 
tính hợp lý trong sử dụng, phù hợp với môi trường, kiến trúc, cảnh quan, đô thị. 

3. Tuân thủ các quy định về quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt, quy chuẩn xây dựng 
và tiêu chuẩn thiết kế. 

Điều 27. Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng 
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1. Nhà thầu xây dựng công trình kiến trúc đô thị có trách nhiệm hoàn thành đúng thiết kế, 
đúng thời hạn và các quy định đã cam kết trong hợp đồng. 

2. Trong quá trình thi công, hoàn thiện, sửa chữa, bảo trì công trình phải có biện pháp hạn 
chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư, đến không gian, kiến trúc, cảnh quan 
khu vực nơi có công trình do mình xây dựng. 

3. Có trách nhiệm cùng với chủ đầu tư trong việc lập biện pháp bảo vệ trong cả quá trình thi 
công, phá dỡ; tái tạo môi trường, không gian, cảnh quan bị hư hại do thi công công trình gây 
ra. 

4. Tuân thủ các quy định tại giấy phép xây dựng và các quy định về kiến trúc đô thị hiện 
hành có liên quan. 

Điều 28. Vai trò tư vấn phản biện trong quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô 
thị 

1. Chính quyền đô thị phải lấy ý kiến của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch địa phương, của 
các hội nghề nghiệp liên quan khi lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về quy 
hoạch, kiến trúc, góp phần làm đẹp không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và hạn chế các 
hành vi vi phạm. 

Điều 29. Giám sát cộng đồng đối với việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô 
thị 

1. Đại diện của cộng đồng dân cư hoặc cá nhân được quyền: giám sát các hoạt động của 
chính quyền đô thị, của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xây 
dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; trong việc bảo vệ, khai thác, sửa chữa chỉnh trang 
các công trình kiến trúc và cảnh quan đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành; phản ảnh 
các hành vi vi phạm quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trong khu vực với chính 
quyền đô thị trực tiếp quản lý. Chính quyền đô thị có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp 
thu và phản hồi các ý kiến giám sát của cộng đồng. 

2. Căn cứ để giám sát là các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý 
không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết 
kế đô thị, mô hình được lập trên tỷ lệ quy hoạch chi tiết đã phê duyệt, Quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc đô thị đã ban hành, hồ sơ dự án, bản vẽ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt và công bố. 

Điều 30. Quản lý về duy tu, bảo trì công trình, cảnh quan đô thị 

1. Chính quyền đô thị quy định quy trình, thời hạn duy tu, bảo trì công trình kiến trúc, cảnh 
quan đô thị theo quy định pháp luật về xây dựng, đảm bảo an toàn trong sử dụng và duy trì 
mỹ quan đô thị. 
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2. Khi công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị bị xuống cấp, hư hỏng trước thời hạn quy định 
bảo trì, chính quyền đô thị hoặc cơ quan được ủy quyền có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo 
chủ sở hữu hoặc người đang sử dụng, cơ quan quản lý công trình kịp thời khắc phục, sửa 
chữa. 

Điều 31. Quản lý, lưu trữ tài liệu liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị 

1. Các văn bản pháp lý, hồ sơ, bản vẽ, mô hình, thuyết minh, quy chế quản lý quy hoạch, 
kiến trúc đô thị (sau đây gọi tắt là tài liệu) bao gồm: 

- Tài liệu về quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan khu vực; 

- Tài liệu về liên quan đến công trình, kiến trúc đô thị; 

- Các tài liệu liên quan khác. 

2. Các tài liệu được quản lý, lưu giữ tại cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, kiến trúc, 
quy hoạch; các tổ chức tư vấn, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, chủ sở hữu, cơ quan quản lý 
khu vực cảnh quan, công trình kiến trúc đô thị. Việc quản lý, lưu trữ và khai thác sử dụng 
được thực hiện theo quy định pháp luật về lưu trữ. 

Chương 5. 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH 
QUAN ĐÔ THỊ 

Điều 32. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ  

1. Bộ Xây dựng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về không gian, kiến trúc, cảnh 
quan đô thị và thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương hướng dẫn thi hành, 
tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị định này. 

b) Hướng dẫn các địa phương thực hiện các văn bản của Chính phủ về quản lý không gian, 
kiến trúc, cảnh quan đô thị; trả lời các yêu cầu của địa phương, tổ chức, cá nhân về không 
gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi chức năng; 

c) Kiểm tra, thanh tra về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; trả lời các khiếu 
nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; 

d) Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định này. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về không 
gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 
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Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về không gian, kiến trúc, cảnh quan 
đô thị; tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định này và xử lý các sai phạm liên quan 
trên địa bàn quản lý. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc triển khai việc thực hiện quy hoạch đô thị 
được duyệt, đề xuất yêu cầu về nội dung của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị căn 
cứ quy định tại các Điều 22, 23 Nghị định này và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan 
đô thị theo thức năng, nhiệm vụ. 

3. Tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các đô thị theo quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 24 Nghị định này và có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám 
sát, tổ chức việc thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

4. Quy định trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trực thuộc về quản lý không gian, kiến 
trúc, cảnh quan đô thị tại địa bàn; phân cấp và quy định nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, cá nhân 
trực tiếp theo dõi, giám sát, thực hiện việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

5. Trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung liên quan đến quản lý 
không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị như: chủ trương đầu tư xây dựng công trình; cơ chế 
hỗ trợ người dân; nội dung dự án, quy trình xây dựng; quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, 
cải tạo công trình, cảnh quan đô thị. 

6. Thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng tình trạng xuống cấp, hư hỏng của cảnh 
quan, kiến trúc đô thị; xử lý các thông tin phản ảnh của người dân về việc thực hiện Quy chế 
quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng 
mới, sở hữu, sử dụng công trình kiến trúc đô thị; xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế 
quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo quy định pháp luật. 

7. Tổ chức phổ biến và thực hiện các văn bản, quy định của Chính phủ về quản lý không 
gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

8. Phân công, tổ chức, theo dõi việc thực hiện Nghị định này và các quy định của quy chế 
quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tại địa bàn quản lý. 

Điều 34. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm 

1. Thanh tra xây dựng các cấp có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn; phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền tại địa 
bàn phụ trách; báo cáo chính quyền đô thị và cơ quan quản lý trực tiếp. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; 
vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

Chương 6.  
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 35. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2010. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của 
Chính phủ về Quản lý kiến trúc đô thị. 

Điều 36. Quy định xử lý chuyển tiếp 

Đối với những đô thị đã ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trước khi Nghị định này 
có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng. Sau 12 tháng thì chính quyền đô thị xem xét, điều chỉnh, sửa 
đổi cho phù hợp với các quy định tại Nghị định này. 

Điều 37. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi 
hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực 
thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KTN (5b). 
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