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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Về việc đảm bảo an toàn các công trình lân cận
 khi thi công các công trình mới trên địa bàn tỉnh

              Theo số liệu thống kê của Thanh tra ngành Xây dựng - sở Xây dựng, trong năm 2003 và 6 tháng đầu năm 2004 đã phối kết hợp cùng chính quyền Phường, Xã, Thị trấn  kiểm tra việc xây dựng công trình, nhà ở tổng số 527 vụ,trong đó có xin giấy phép xây dựng là 110 vụ, không phép 417 vụ, phạt tiền 373 trường hợp, cảnh cáo 44 vụ, buộc tháo dỡ một phần công trình 45 vụ, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình 18 vụ,buộc làm giấy phép xây dựng 410 vụ... 

Việc lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép tại các địa bàn huyện, Thị xã đã gây ảnh hưởng xấu đến công trình lân cận. Để thiết lập trật tự kỷ cương, nếp sống vǎn minh đô thị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý trật tự xây dựng ( TTXD ), đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân, đồng thời thực hiện nội dung công văn số 1249/BXD-GĐ,ngày 16/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 
Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long chỉ thị:

Tất cả mọi tổ chức, đơn vị và cá nhân có hoạt động liên quan đến việc xây dựng trên địa bàn Tỉnh phải  chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi để xãy ra mất an toàn trong thi công xây dựng công trình hoặc ảnh hưởng đến những công trình lân cận.  

1/. Đối với đơn vị khảo sát - thiết kế:

-Lập phương án Khảo sát - Thiết kế theo những quy định hiện hành, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về Xây dựng và đảm bảo mục đích sử dụng của từng loại công trình . 

- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; 

- Bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các phương án bảo vệ môi trường trong khu vực khảo sát và bảo vệ môi trường và an toàn công trình trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

2-/ Đối với Chủ đầu tư, Chủ sở hữu công trình nhà ở:

-Lập hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định ( đối với công trình thuộc đối tượng phải có Giấy phép xây dựng ), chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã được cấp Giấy phép xây dựng. 

-Công trình phải xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng được cấp.

-Khi lập hồ sơ xin phép xây dựng, nếu công trình xây dựng mới có ảnh hưởng đến công trình lân cận ( như nhà chung tường, nhà có tường liền kế, liền kề với nhà cao tầng...) thì phải có thỏa thuận bằng văn bản về mức độ ảnh hưởng khi xây dựng công trình với chủ sở hữu các công trình lân cận , đồng thời phải có hình ảnh lưu giữ hiện trạng của các công trình liên quan.

-Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ khi tổng diện tích sàn không quá 250m2, chiều cao nhỏ hơn 3 tầng, ( không yêu cầu phải trình cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật ) thì chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

3-/ Đối với Đơn vị giám sát thi công:

-Quyết định cử cán bộ giám sát thi công từng công trình cụ thể, đúng trình độ chuyên môn được quy định.

-Chịu trách nhiệm cùng với đơn vị thiết kế, đơn vị thi công và Chủ đầu tư xử lý kịp thời mọi vấn đề liên quan trong suốt quá trình thi công xây lắp theo quy định hiện hành. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo về Chủ đầu tư và các đơn vị quản lý liên quan xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền xảy ra tại hiện trường trong quá trình thi công xây lắp.

         -Cán bộ giám sát thi công phải đảm bảo thường xuyên, liên tục và có hệ thống. 

4-/ Đối với Đơn vị thực hiện thi công Xây-Lắp:

-Có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng;

	-Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề.

- Đối với những máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng;

-Việc phá dỡ công trình phải thực hiện theo giải pháp phá dỡ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.

5-/ Đối với cơ quan Quản lý Nhà nước liên quan:

-Sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, giảm các thủ tục phiền hà, tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời trong việc cấp giấy phép cho các công trình xây dựng theo quy định; có biện pháp để theo dõi, giám sát các cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ, giải quyết cấp giấy phép xây dựng và áp dụng hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cán bộ, công chức không đủ tư cách, phẩm chất, sách nhiễu, gây phiền hà cho Chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân khi xin phép xây dựng. 

-Chủ tịch UBND huyện, Thị xã chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các Phường, Xã, Thị trấn kịp thời phát hiện, ngǎn chặn và xử lý kiên quyết ngay từ đầu đối với những công trình xây dựng không phép, công trình thi công không đảm bảo an toàn hoặc ảnh hưởng đến công trình lân cận.

- Phối hợp với Thanh tra ngành Xây dựng, tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính, nghiêm cấm bao che, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.  

6/. Thực hiện xử lý những vi phạm:

 -Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP, ngày 26/05/2004 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. Chánh thanh tra ngành Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện, Thị xã, UBND xã, Phường, Thị trấn căn cứ vào chức năng được quy định kịp thời xử lý các hành vi vi phạm xãy ra trên địa bàn; những hành vi cố tình vi phạm được xem xét, tùy từng mức độ sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật.

- Các tổ chức, cá nhân thi hành công vụ buông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời, có biểu hiện né tránh, bao che cho những hành vi vi phạm quy định về trật tự quản lý an toàn TTXD cũng như có hành vi nhũng nhiễu sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

-Những trường hợp xây dựng sai phép, các cấp có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ để xin phép bồ sung nhưng Chủ đầu tư công trình cố tình không thực hiện, tiếp tục vi phạm thì sẽ bị xử lý cưỡng chế, dỡ bỏ phần công trình cố tình làm sai, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải chịu mọi phí tổn của việc tổ chức thực hiện cưỡng chế. 

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo tiếp.   
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