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V/v tăng cường quản lý quy hoạch, 

quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự 

xây dựng, quy hoạch sử dụng đất trên 

địa bàn huyện 

Lộc Bình, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn. 

Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, 

ngày càng có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý 

trật tự xây dựng còn một số tồn tại như: Chất lượng và sự kết nối của các quy 

hoạch còn hạn chế, tính khả thi của đồ án quy hoạch còn chưa cao; việc quản 

lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây 

dựng đối với một số dự án chưa đạt hiệu quả cao; còn tình trạng quy hoạch chi 

tiết có chức năng sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch chung; tình trạng 

vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, 

hành lang an toàn giao thông nhưng chưa được xử lý kịp thời, triệt để; ý thức 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng, 

quản lý trật tự xây dựng tại một số xã, thị trấn chưa cao, công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về xây dựng chưa thường xuyên, liên tục; công tác thanh 

tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để xử lý, đề xuất giải pháp khắc phục chưa 

quyết liệt, kịp thời; ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của một số tổ 

chức, cá nhân chưa cao, còn có trường hợp lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo để cố 

tình vi phạm. 

Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại nêu trên và tăng cường quản lý quy 

hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, 

Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp 

phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng; 
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- Chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã đến thời hạn rà 

soát theo quy định, không khả thi và không còn phù hợp với định hướng phát 

triển của địa phương. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch chung, quy hoạch 

phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, đổi mới quy trình lập, 

điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đảm bảo sự đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với 

quy hoạch sử dụng đất; thực hiện nghiêm túc quy định về việc lấy ý kiến của 

cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương khi lập, điều chỉnh quy hoạch; Thực 

hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê 

duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức cắm mốc giới 

tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện 

và giám sát thực hiện theo quy hoạch; 

- Tăng cường đôn đốc, phối hợp với UBND xã, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt 

động xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự 

xây dựng; 

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác 

thẩm định các đồ án quy hoạch, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất 

lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây 

dựng. Thường xuyên hướng dẫn, quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự 

xây dựng tại các xã, thị trấn. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

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

đai nhằm góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, hạn chế 

vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm 

quyền và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất, xử 

lý dứt điểm các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất 

công, đất hành hành lang giao thông để xây dựng nhà ở, công trình; 

 - Phối hợp chặt chẽ trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

có tính chiến lược, bám sát định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của 

huyện, khớp nối với quy hoạch ngành.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện và các tổ 

chức chính trị địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý xây 

dựng trên địa bàn; 
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- Chỉ đạo công chức phụ trách thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình 

xây dựng trên địa bàn, tham mưu triển khai đầy đủ, có hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước về trật tự xây dựng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Chủ 

động nắm tình hình tại cơ sở, đảm bảo 100% công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ 

trên địa bàn phải được kiểm tra, mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện, áp 

dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp 

luật, tránh trường hợp khi vi phạm với quy mô lớn, khó giải quyết thì mới báo 

cáo và đùn đẩy sự việc lên cấp trên;  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, 

quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế do cấp có thẩm quyền để xử lý công 

trình vi phạm trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật; 

- Báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn định kỳ hoặc đột xuất theo quy định hiện hành; 

- Xử lý hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý đối với những cán bộ, 

công chức dưới quyền không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Đề xuất Chủ tịch 

UBND huyện ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự 

xây dựng có hiệu quả; 

- Tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung công văn này đến chủ 

đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Hội đồng 

Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Trang thông tin điện tử huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; phối hợp với 

phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng chương trình chuyên đề tuyên truyền về 

quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; 

Thông tin, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có vi 

phạm về trật tự xây dựng trên Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông 

tin đại chúng khác. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên và MTTQVN cấp xã đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về 

quy hoạch, trật tự xây dựng;  

- Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể chính trị 

xã hội và nhất là cộng đồng dân cư đối với công trình xây dựng của các cơ quan, 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, 

sai phép, lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông... mà không được  

phát hiện và xử lý. 

5. Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn  

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện xây dựng phải phù hợp với các đồ 
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án quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, 

đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; 

- Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được 

yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng 

theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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