
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TINH BA RIA  — VUNG TAU Dc 1p - Tii do - Hnh phüc 

S:  O /CT-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày )._tháng 7 nám 2020 

CHI THI 

V tang cithng cong tác quãn l trt hy xây dirng 

trên da bàn tinh Ba R!a  - Vüng Tàu 

Trong thñ gian qua, cong tác quàn l trt t1r xây drng dA trng bi.róc di vào 
n nip, thüc trách nhim cüa ngtxii dan và các t chrc dâ có nhüng chuyn 
bin tIch cuc, gop phn thüc dy phát trin do thj, phát trin kinh t - xA hi cüa 

tinh. Song, ben cnh do vn con nhüng tn tai,  hn ch nhix: TInh trng xây 

drng các cong trInh không phép, sai phép, sai quy hoach, 1.n chim, xây drng 
trên dt nông nghip, phãn lô, ban nn trái quy djnh. .vn cOn xày ra 6' mt s 
dja phuang; mt sé cong trInh vi phm chua dirqc phát hin, ngän chn và xir l 

vi phm kjp th6'i, dirt dim. 

Nguyen nhãn cüa vic vi phm trt tir xãy drng là do chm phát hin, xir 1 
không kjp th6'i trit d mt s truOng hqp vi phm gay büc xüc trong du 1un; 

cong tác thông tin, tuyên truyn, ph bin pháp lut chua duqc lam thu&ng 
xuyên; sir phi hcip giia các ci quan chüc näng chu'a cht chê. . .Mt khác, 
thirc chp hành pháp 1ut xây dirng cüa ngu6'i dan và các t chirc chua nghiêm; 

cô tInh vi phm. 

D khc phc nhüng tn tai  trên và tang cu6'ng cong tác quân l trt tr xây 

drng trên dja bàn tinh trong th6'i gian tâi, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Chi thj 

nhu sau: 

1. Uy ban nhãn dan các huyn, thành ph& thj xa (sau day gçi tt là Uy 

ban nhãn dan cp huyn) 

a) Chi dao các phOng ban chuyên mon cp huyn và Uy ban nhân dan các 

xâ, phix6'ng, thj trn (sau day gi tt là Uy ban nhân dan cp xà) tang cu&ng Cong 
tác thanh tra, kiêrn Ira, phát hin nhng trtr&ng hqp vi phm trt tir xây drng trên 

dja bàn, dam bão mi hành vi vi pham phãi duqc phát hin sóm và xir I trit dê; 

áp ding bin pháp ngän ch.n theo thm quyn, xü l nghiêm và kjp th6'i di vi 
nhüng cong trInh xây drng không phép và sai phép, vi phm các quy djnh ye 
xây dimg và kiën quy& thirc hin vic tháo di cOng trInh vi phrn trat tir xây 

dimg theo quy djnh cüa pháp lutt. 

b) Ti chirc tuyén truyn ph bin các quy djnh cüa pháp 1ut trong hoat 

dng d.0 liz xây dmg trên cac phucing tin thông tin dai ching cho nhãn dan 
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bit di vi các hành vi xây dimg vi pham quy dnh v trt t%r xây dxng (xay 
dimg sai quy hoch, không phép, sai phép, 1n chim...) së xü 1 nghiêm theo 
quy djnh, ngoài hInh thüc pht tin con áp diing bin pháp khc ph%lc h.0 qua 
buc tháo do cong trInh vi phrn theo quy djnh. Hin nay, Ngh djnh s 
139/2017/ND-CP ngày 27/11/20 17 cüa ChInh phü xà 1 rat nghiêm dOi vOi các 

hành vi xây dirng vi phm trong hoat  dng du tu xây dirng. Dng thñ thông tin 

cong khai trên cng thông tin din ti:r v các vi pham trt t11 xây dirng d nhân 

dan và chInh quyn cüng giám sat vic tuân thu chp hành cüa nhftng di tuçmg 
vi phiii v trt tçr xãy dirng. 

c) Chi d.o các cor quan chuyên mon và LJBNID cp xã nghiêm tiiic thxc hin 

Quy chê phi hçp quàn 1 trt tix xay dirng trén dja bàn tinh ban hành kern theo 

Quyt djnh s 32/2019/QD-UBND ngày 10/12/2019 cüa UBND tinh. Trong qua 

trInh th chirc thirc hin, các dja phuoiig phài ph& hçip chit chê, kjp thi vâi Si 
Tài nguyen và MOi tru'&ng xcr 1 vi pham dt dai có lien quan và lien h trirc tip 
Sâ Xây drng qua din thoai di.thng day nóng d kjp thai phi hcp xi:r 1)'. 

d) Chü tjch Uy ban nhân dan dip huyn phãi chju trách thim truâc Uy ban 
nhân dan tinh nu d xây ra vi phm trt tir xây drng trén dja bàn. Quy djnh 
trách nhiêrn cy the cho tang t chrc, cá nhân trong cong tác quãn 1 xây dirng 
trên dja bàn; kiên quy& thirc hin kiêm diem, k' 1ut các t chirc, cá nhân có 
lien quan trong vic d xáy ra vi phm trên dja bàn phii trách quán 1. 

e) Djnh kS'  t chc tng k&, dánh giá nhüng han  ch& khó khän vuó'ng mc 

trong viêc phM hqp quân 1 trt tir xay drng trên dja bàn d rut kinh nghim, 

thirc hin tt hcm trong thOi gian tOi. Thirc hin ch d báo cáo kt qua xir l vi 
pham trât tr xây drng trên dja bàn theo djnh kS'  tháng, qu, nãm và dt xut khi 

có yêu diu gui v S Xây dmg d tng hqp báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

2. S& Xây dirng 

a) Tang cuang huàng dn cor quan chuyên mon cña Uy ban nhân dan dip 
huyn ye cong tác quãn 1' trt tlr xãy dirng, dam bào các cong trInh dugc xây 
dirng trên dja bàn theo dung quy hoach, giây phép xây drng. 

b) Chü trI trin khai, th chüc thirc hin theo ni dung chi dao  cüa Thñ 

tuâng ChInh phü tai  sO Chi thj so 1 1/CT-TTg ngày 23/4/2019; Trong do, tang 
cuang cOng tác thanh tra, kiêm tra và xi:r I nghiêm dôi vâi các dv an có hành vi 
vi phrn ye dáu tu xây dirng theo quy djnh. 

c) Theo dOi, giám sat vic thirc hin quãn 1 trt tçr xây drng trén dja bàn 
tinh, kp thai báo cáo Uy ban nhãn dan tinli chi dao nhäc nhâ, phe blnh, kiôm 
diem dôi vâi Uy ban nhân dan cap huyn trong truang hqp dé xãy ra vi phm; 
tham mini Uy ban nhân dan tinh chi dao  xü l kjp thai dôi vai nhüng dja 
phuang cOn tip tyc d xây ra vi phm. 
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3. S& Tài nguyen và Môi trtro'ng 

a) Chü trI, chju trách nhim chi do Thanh tra chuyên ngành phi hqp cht 
chë vâi các co quan có lien quan, phông chuyên mon cap huyn, Uy ban nhân 
dan cap xã tang cithng kiêm tra, don doe, xir l kjp thai và kiên quyêt xir 1 các 
cong trInh, nhà & xây drng vi phm, không dung mic dIch si:r diving dat theo quy 

djnh cüa pháp 1utt. 

b) Rà soát, chn chinh vic thrc hin thu tiic tách thira dat, dc bit là dt 
nông nghip trong th&i gian vira qua; vic tách thi:ra phãi dam bâo phü hqp quy 
hoach si'r ding dat, quy hoach xây dirng và quy dnh pháp lu.t Co lien quan; 
khân trumg tharn milu UBND tinh diêu chinh Quyêt djnh so 18/201 9/QD-
UBND ngày 22/7/2019 quy djnh ye tách thira dat trên dla  bàn tinh Ba Rja — 

Vüng Tàu. 

4. S& Giao thông Vn tãi 

Chü tn, chju trách nhim chi dao  Thanh tra chuyên ngành phi hçrp eht 
chë vâi cac car quan có lien quan, phông chuyên mon cap huyn, Uy ban nhàn 
dan cap xã tang cithng kiêm tra, dOn doc, xü l' kjp th&i và kiên quyêt tháo d 

các cOng trInh, nba & xây dimg vi ph.m hành lang an toàn giao thông du&ng b. 

5. S& Cong Thu o'ng 

Chü trI, chju trách nhim chi do Thanh tra chuyên ngành phi hçip ch.t 
chè vói các cor quan có lien quan, phOng chuyên mon cap huyn, Uy,ban nhân 
dan cap xã tang cu&ng kiêm tra, dOn dOe, xir l kjp th&i và kiên quyêt tháo d 
các cong trInh, nhà & xây dirng vi phm hành lang an toàn krâi din. 

6. Ban quãn 1 các Khu cong nghip 

Thr&ng xuyên t chirc, phi hçip vâi các s&, ngành có lien quan, Uy ban 
nhân dan cap huyn kiêm tra cac cOng trInh trong các khu cOng nghip do Ban 
quàn 1' các Khu cong nghip quán 1. Khi phát hin cOng trInh vi pham các quy 
djnh pháp 1ut xay drng phãi kjp th&i có van bàn gri Uy ban nhân dan cap 
huyn norm có cong trInh xay dirng hoc Thanh tra Sâ Xãy dimg dé kjp th&i xir 1 

vi phm theo quy djnh cüa pháp lut. 

7. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn 

Chü tn, chju trách nhim chi do Thanh tra chuyên ngành phi hçp cht 
chê vâi các car quan cO lien quan, phOng chuyên mOn cap huyn, Uy ban nhân 
dan cap xA tang cu?mg kiêm tra, dOn doe, xCr l kjp th&i và kiên quyêt tháo d 
các cOng trInh, nhà & xay dijng vi ph.m hành lang bào v các cOng trInh thuS' 
igi, dat rrng. 

8. So' Van hóa và Th thao 

CFIO tn, chju trách nhim chi dao Thanh tra chuyên ngành ph6i hçp chltt 
chë v&i các car quan có lien quan, phOng chuyên mOn cap huyn tiên hành rà 
soát chat hxcing, kS' thut các cOng trInh quàng cáo, kiêm tra xir 1 kjp th&i và 
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buc tháo dr các cong trInh quàng cáo, nhà a có 1p dt bang quãng cáo không 
dung quy djnh nhäm dam bào an toàn tInh mng nguai dan và m5 quan dO thj. 

9. Cong an tinh 

Chi do Cong an cp huyn, c.p xã có trách nhim báo darn trt tr, an toàn 
trong qua trInh thi hành quyêt djnh cuâng chê cüa Chü tjch Uy ban nhân dan 
cüng cap khi nhn duc van bàn yêu câu. Xem xét, dê xuât xü 1 hInh sr dôi vói 
các hành vi vi ph.m hành chInh nhiu 1.n hoc có dâu hiu 1ra dào trong giao 
djch bat dng san theo quy djnh. 

10. Sr Thông tin và Truyn thông 

a) Phi hçip vai các Sâ, ban ngành tang cng thanh tra, kim tra vic thirc 
hin quy ho.ch h tang viên thông thii dng và phôi hqp các Co quan lien quan 
don doe, xü 1 cac vi pham ye xay dirng gay mat an toàn và dam bão m5 quan 
do thj trong ITnh v?c  thông tin và truyên thông. 

b) Phi hcip vói các S&, ban ngành huOng dn các Co quan thông t.n, báo 
chI, phát thanh truyên hmnh trén dja bàn tO chüc thông tin, tuyén truyên trén các 
phucmg tin thông tin di chüng dé nâng cao nh.n thüc cUa các tang lap nhãn 
dan trong viêc thuc hiên phap luât ye trât ttr xây dung, chu trong viêc giarn sat, 
phát hin, dim tin, kiên nghj den co quan có thâm quyên xü 1 kjp thai các hành 
vi vi phm ye trt tr xây dçmg và cành quan do th trên dja bàn tinh. 

c) Chü tn, chju trách nhim chi dio lirc hrcing Thanh tra chuyên ngành phi 
hçip chat ch vâi Uy ban nhân dan cap huyn, Uy ban nhân dan cap xä và các co 
quaii có lien quan xr 1 kiên quyêt hành vi vi phm trong vic quâng cáo, duB 
thông tin sai sr tht ye linh vrc xay dirng trên môi tnrang m.ng theo quy djnh. 

Uy ban nhân dan tinh yêu c,u Thu trtràng các sâ, ngành tinh, Chü tjch Uy 
ban nhân dan cap huyn nghiêm tuc trin khai thirc hin Chi thj nay. Giao Uy 
ban nhân dan cap huyn to chirc quán trit, triên khai thirc hin Chi thj nay den 
Uy ban nhãn dan cap xã. Qua trInh to chüc thc hin, có khó khän vithng mac 
thI kjp thai phân ánh ye sa Xây dimg dê tong hçip báo cáo Uy ban nhân dan 
tinh.I. 

No'i n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 

- TTr. Tinh üy, T['r. HDND tinh; 

- UBMTTQVN tinh; CflU TICH 
- Chü tjch, các Phó CT.UBND tinh 
- Ban dan 4n Tinh iy; 
- Ban Tuyên giáo Tinh Ciy 
- Các s&, nganh tinh; 
- UBND cac huyn, thành phô, thl xà; 
- Dài PITH tinh, Báo Ba Rja - Wing Tàu; 
- Trung tam Cong báo - Tin h9c tinh; 
- Website S& Xãy drng; 
- Li.ru: VT, SXD.(04) 
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