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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                             

 Số: 1716/UBND-KT Tam Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2016 

 

 

 

 
                Kính gửi:  

 - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

 - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

 Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, 

cũng như phê duyệt các quy chế quản lý xây dựng, kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn 

các xã, thị trấn nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả hoạt động xây dựng, quản lý công 

trình hạ tầng, nhà ở trên địa bàn huyện, qua đó góp phần nhằm ngăn chặn và hạn chế 

tới mức thấp nhất tình trạng xây dựng công trình nhà ở không có giấy phép xây dựng 

do cơ quan thẩm quyền cấp, xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép được 

cấp đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Tam Bình. 

Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự xây dựng hiện nay vẫn còn những tồn tại, 

hạn chế, nhiều địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng nhà ở không có giấy 

phép xây dựng, tự ý xây dựng các công trình lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành 

lang an toàn lộ giới, không tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc theo giấy 

phép được cấp, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến trúc và gây bức xúc trong dư 

luận. Đồng thời việc quản lý các công trình cơ sở hạ tầng, công trình công cộng trên 

địa bàn xã, thị trấn vẫn còn nhiều hạn chế, việc để xảy ra những vấn đề nêu trên có 

một phần trách nhiệm rất lớn trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa 

phương, cũng như sự phối hợp chưa chặt chẽ với ngành chuyên môn. 

Nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đối với bất kỳ hành vi vi 

phạm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn và các ngành chức năng có liên quan nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn lại 

đội ngũ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý. Có kế 

hoạch phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra từng khu vực trên địa 

bàn, giao trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong vòng 24 giờ 

sau khi xảy ra hành vi vi phạm, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (thị 

trấn) ban hành kịp thời các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

Trường hợp địa phương nào để xảy ra việc vi phạm xây dựng mà không kịp thời lập 

biên bản xử lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 
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- Hàng tháng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có nhiệm vụ báo cáo lên Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng về số lượng Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. (trong đó nêu rõ tên, địa chỉ các 

cá nhân, tổ chức vi phạm, hành vi vi phạm và việc khắc phục sau khi ban hành 

Quyết định). 

- Đối với các công trình cơ sở hạ tầng, công trình công cộng trên địa bàn do 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quản lý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có 

trách nhiệm bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm các công trình theo quy 

định của pháp luật, kịp thời thông báo với ngành chức năng để phối hợp xử lý, giải 

quyết theo quy định. 

2. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nắm rõ các quy định, quy hoạch 

của địa phương, cũng như các quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã trong lĩnh vực xây dựng. 

- Tổng hợp báo cáo của các xã, thị trấn về tình hình xử phạt vi phạm trong 

lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc xử lý vi phạm 

của từng địa phương. (Báo cáo kèm theo nội dung này trong báo cáo định kỳ hàng 

tháng của đơn vị) 

- Tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện kịp thời các vấn đề liên 

quan đến việc quản lý xây dựng, quản lý công trình cơ sở hạ tầng, công trình công 

cộng trên địa bàn huyện. Hàng tháng, tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện 

đúng thời gian quy định.  

 3. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường trước khi cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cần xem xét kỷ các hồ sơ, thủ tục 

hoàn công của công trình, không cấp cho các loại công trình xây dựng sai phép, trái 

phép. Chủ động phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc xác 

định phần đất công bị lấn chiếm đối với các công trình vi phạm để kịp thời có biện 

pháp xử lý theo quy định. 

Để đảm bảo tính cương quyết và hiệu quả trong việc xử lý đối với các trường 

hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các ngành chức năng có liên quan nêu trên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy 

ban nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

                                                                                     
Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT. UBND huyện;     

- CVP, P.CVP (Tổng hợp); 

- NC Khối KT; 

- Lưu: VT.                                                                                                       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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