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Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2022 
V/v tăng cường quản lý quy hoạch,  

trật tự xây dựng trên địa bàn huyện 
 

 

 

Kính gửi:   

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

- Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường; Văn hóa và Thông tin huyện;  

- Đội trưởng Đội trật tự đô thị huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hoá, TT và Truyền thông huyện.  
          

 

Trong thời gian qua, tốc độ phát triển đô thị trên địa bàn huyện diễn ra 

khá nhanh, việc xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các công trình của các tổ chức, 

cá nhân ngày càng nhiều. Các khu vực được quan tâm đầu tư phát triển, chất 

lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng được nâng lên. 

Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn đã đạt 

được những kết quả tích cực, bộ mặt đô thị được chỉnh trang, góp phần tích cực 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. UBND các xã, thị trấn đã có nhiều 

cố gắng trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Việc tuân thủ và 

chấp hành các quy định của nhà nước về pháp luật quy hoạch, xây dựng của các 

tổ chức, cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn 

chế như: Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng vẫn còn xảy ra việc xây 

dựng công trình không có giấy phép, xây dựng sai giấy phép, xây dựng không 

đúng quy hoạch, thiết kế được duyệt, vi phạm chỉ giới xây dựng, tự cơi nới mặt 

tiền, xây dựng công trình tạm hoặc sử dụng tấm che chắn công trình, đặt biển 

quảng cáo, sử dụng lòng hè đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm 

hàng quán v.v…  

Việc vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng có nhiều nguyên nhân khác nhau, 

nhưng chủ yếu là: Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận tổ chức, cá 

nhân còn kém; sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp chính quyền địa phương chưa 

thường xuyên, chưa sâu sát và chưa cương quyết; công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục về pháp luật quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự chưa đáp ứng được yêu 

cầu; lực lượng quản lý trật tự xây dựng hiện mới có 01 Đội quản lý trật tự đô thị 

vừa thiếu về số lượng vừa không có chuyên môn hoạt động; việc kiểm tra xử lý 

các vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng chưa kịp thời, chưa kiên quyết. 

Để thực hiện đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn theo phân cấp quản lý tại Quyết định 35/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định về quản lý Trật tự xây dựng, phân 
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cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; những nội dung tại Văn bản số 630/UBND-

KTN ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường quản lý trật 

tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và từng bước chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong 

quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức rà soát lại các quy 

hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, trường hợp không đáp ứng đầy 

đủ theo quy định của pháp luật phải có ý kiến để tổ chức điều chỉnh hoặc bổ sung. 

- Phối hợp trong việc thực hiện công bố, công khai các Đồ án quy hoạch 

chung, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đồng thời tổ chức cắm mốc giới ở 

thực địa theo quy định để mọi người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện 

theo quy hoạch. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại tình hình xây dựng không phép, sai phép 

trên địa bàn; thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời những công trình, 

những tổ chức, cá nhân vi phạm theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 

về việc không phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật 

về quy hoạch, trật tự xây dựng, theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật; 

khắc phục tình trạng xử lý nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại, chậm hoặc không 

kiên quyết tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng 

vi phạm đã ban hành. 

- Giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, trong công tác quản 

lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý trách nhiệm cá 

nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý để xảy ra việc xây dựng không phép, 

sai phép, sai với quy hoạch, thiết kế được duyệt mà không phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý kịp thời hoặc không đề xuất xử lý kịp thời. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về quản 

lý quy hoạch, trật tự xây dựng, nâng cao ý thức cộng đồng về trật tự, kỷ cương 

trong xây dựng trên địa bàn. Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định 

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

hành chính về xây dựng.  

- Thông báo công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình vi phạm 

trên phương tiện thông tin đại chúng; kiến nghị xử lý và đình chỉ hoạt động xây 

dựng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Đội Quản lý trật tự đô thị huyện 

- Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng vi phạm quy hoạch, trật tự xây 

dựng trên địa bàn, xác định cụ thể mức độ vi phạm của các công trình, trên cơ sở 

http://luatvn.net/tim-kiem-so-hieu?SoKyHieu=180/2007/N%C4%90-CP
http://luatvn.net/tim-kiem-so-hieu?SoKyHieu=180/2007/N%C4%90-CP


3 

đó tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi 

phạm, trường hợp không chấp hành thì thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ 

công trình vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời các 

vướng mắc phát sinh tại địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý 

quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Xây dựng Kế hoạch để tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn, phổ biến 

các quy định của pháp luật về xây dựng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.  

- Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, 

quản lý quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho UBND 

huyện ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  

- Tổ chức việc lập, thẩm định, phê duyệt các Đồ án quy hoạch xây dựng 

bảo đảm sự đồng bộ về tổ chức không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Tổ chức kiểm tra và định 

kỳ làm việc với các địa phương về công tác quy hoạch xây dựng, đôn đốc 

UBND các xã, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn; Đội trật tự đô thị tăng cường công 

tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý và kiến nghị, xử lý 

nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, các nhà thầu tư vấn thiết kế, 

giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm trong công tác quản lý quy 

hoạch, trật tự xây dựng, báo cáo và đề xuất UBND huyện những biện pháp chấn 

chỉnh, khắc phục kịp thời. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trên cơ sở quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn, 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra công tác 

sử dụng đất, xử phạt nghiêm minh các trường hợp sử dụng đất vi phạm các quy 

định của pháp luật đất đai. 

5. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao và Truyền thông huyện; các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật về quy hoạch, xây dựng để 

nhân dân biết và chấp hành, đồng thời phát hiện, đưa tin kịp thời, chính xác các 

vấn đề liên quan đến vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, góp phần thực hiện 

nghiêm kỷ cương pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 

trên; định kỳ 6 tháng, một năm (đối với UBND các xã, thị trấn có báo cáo hàng 

tháng và gửi trước ngày 10 hàng tháng theo phụ lục 1; phụ lục 2 gửi kèm) 
báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng 
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huyện) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

(Kèm theo Quyết định 35/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn) 

UBND huyện yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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