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Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Công văn 

số 7319/VPCP-V.I ngày 31/10/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-

UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; để tiếp tục 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra quy hoạch xây dựng, 

trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật chưa rõ 

ràng, cụ thể làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan 

đến quản lý vận hành nhà chung cư, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng…; 

đồng thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các khiếu nại liên quan 

đến lĩnh vực này trong thời gian tới. Cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Xây dựng 

năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Quy 

hoạch, Luật Kiến trúc, Luật Nhà ở; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị 

định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính về xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, 

cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được phê duyệt; Quyết 

định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh quy định về phân 

công, phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-

UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản 

lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; Chỉ 

thị số 08/CT-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật 

tự xây dựng; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật 

về đất đai, xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, nhà ở.  
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- Giải quyết, xử lý đơn thuộc thẩm quyền, khi có phát sinh khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây 

dựng, trật tự xây dựng theo quy định. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác quản lý đất đai, quy 

hoạch xây dựng, trật tự xây dựng theo quy định; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, nhà 

ở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc, giải 

quyết các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này. 

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch xây dựng đến thời 

hạn phải rà soát, điều chỉnh theo quy định; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch 

vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết trung 

tâm xã, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn tập trung, quy chế quản lý 

kiến trúc và phê duyệt theo phân cấp tại Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên 

địa bàn tỉnh. 

3. Sở Xây dựng: 

- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước về quy hoạch 

xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhà ở xã hội. 

- Chủ trì rà soát các quy định của pháp luật còn bất cập, chưa cụ thể, rõ 

ràng, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng nhà 

chung cư, nhà ở xã hội. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra về công 

tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Đưa nội dung thanh 

tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng vào kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra hàng năm. 

Yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc 

thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; giao Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp 

báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Đăng); 

- Các sở, ban, ngành; 

- Lưu: VT, KT, KGVXVN, ĐTQH. Th 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Văn Đăng 
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