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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đô thị 

trên địa bàn thành phố Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý 

chất thải rắn;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định 

về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý 

không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý 

cây xanh đô thị;
Căn cứ Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về việc quản 

lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số  điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 03/2015/QĐ-UBND          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Lào Cai, ngày 30 tháng 10 năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
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Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 
nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 
chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của UBND tỉnh quy 
định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, 
xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 của UBND tỉnh Lào 
Cai về phê duyệt Quy chế Bảo vệ môi trưòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Lào 
Cai ban hành quy định một số nội dung về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản 
lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý 
đô thị thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 
xã, phường; Bí thư chi bộ khu dân cư, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố; Các tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND thành phố Lào Cai về việc 
ban hành quy định một số nội dung về quản lý đô thị trên địa bàn thành phố./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quang Minh
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LÀO CAI

        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Một số nội dung về quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND  
ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định một số nội dung về hoạt động quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai, 

kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ, lòng đường, hè phố, cấp nước, thoát nước, biển 
báo giao thông, biển tên đường phố, hạ tầng thông tin liên lạc, cây xanh đô thị, vệ 
sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông đường bộ đô thị, quảng cáo trực quan 
ngoài trời (sau đây gọi tắt là quản lý đô thị) trên địa bàn thành phố Lào Cai.

2. Các nội dung khác không quy định trong bản quy định này thực hiện theo 
pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức (kể cả tổ chức nước ngoài) có hoạt động liên quan 

đến quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai.
2. Các Khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, cá nhân (kể cả các cá nhân là người 

nước ngoài) cư trú, sinh sống, có hoạt động liên quan đến quản lý đô thị trên địa bàn 
thành phố Lào Cai.

Chương II
MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Mục 1
QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Điều 3. Nguyên tắc quản lý quy hoạch xây dựng
1. Việc thực hiện chương trình, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, 

kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật phải tuân thủ quy hoạch xây dựng và thiết kế 
đô thị đã được phê duyệt và phù hợp với nguồn lực huy động. Quy hoạch xây dựng 
phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn.

2. Quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình 
thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
trong từng giai đoạn. Kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt, định kỳ rà 
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soát đối với quy hoạch vùng là 10 năm, đối với quy hoạch chung và quy hoạch phân 
khu là 05 năm đối với quy hoạch chi tiết là 03 năm.

3. Cơ quan, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch xây dựng tại địa bàn thành phố có 
trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng 
phải được công bố công khai. Nội dung công bố công khai gồm:

a) Quyết định phê duyệt quy hoạch;
b) Đồ án quy hoạch xây dựng;
c) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được ban hành;
d) Kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng đã được ban hành.
5. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu, cơ quan quản lý quy hoạch xây 

dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có yêu cầu. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản 
phải nộp phí về việc cung cấp thông tin mà mình yêu cầu.

6. Thời gian lập và phê duyệt hồ sơ mốc giới không quá 30 ngày kể từ ngày đồ 
án quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được 
hoàn thành trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hồ sơ mốc giới được phê duyệt.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý quy hoạch xây dựng
1. Tham mưu phê duyệt quy hoạch xây dựng không đầy đủ nội dung.
2. Không tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, cơ quan quản lý nhà nước trong 

quá trình lập quy hoạch.
3. Không bàn giao hoặc bàn giao chậm hồ sơ quy hoạch xây dựng, mốc giới quy 

hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân được quy định nhận hồ sơ, nhận mốc giới.
4. Không tổ chức công bố, công khai, lưu trữ: Quy hoạch xây dựng; Quy định 

quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng; Kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.
5. Không thực hiện theo phân kỳ đầu tư đã được phê duyệt trong quy hoạch.
6. Không thực hiện đúng quy hoạch xây dựng đã được công bố, công khai.
7. Hủy mốc giới quy hoạch đã được cắm và đã nhận bàn giao.
Điều 5. Trách nhiệm quản lý quy hoạch xây dựng
1. Phòng Quản lý đô thị:
a) Trước tháng 9 hàng năm, rà soát danh mục quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

cần lập, điều chỉnh trong năm tiếp theo báo cáo UBND thành phố Lào Cai và Sở Xây 
dựng tỉnh Lào Cai;

b) Lập danh mục theo dõi, thưòng xuyên rà soát, tham mưu đề xuất cấp thẩm 
quyền xem xét các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát;

c) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định quy hoạch trực thuộc UBND 
thành phố Lào Cai;

d) Chủ trì tổ chức:
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- Tham vấn ý kiến cộng đồng, cơ quan nhà nước trong quá trình lập quy hoạch;
- Công bố Quyết định, Đồ án Quy hoạch xây dựng, Quy định quản lý theo đồ án 

quy hoạch xây dựng, kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng;
- Cắm mốc giới quy hoạch ra thực địa.
e) Cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm đất xây dựng, cấp chứng chỉ quy 

hoạch đối với các quy hoạch do UBND thành phố phê duyệt (Sở Xây dựng tỉnh Lào 
Cai cung cấp thông tin quy hoạch đối với các quy hoạch do UBND tỉnh phê duyệt).

f) Cung cấp nội dung quy hoạch xây dựng để phòng Tài nguyên và Môi trường 
cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

2. UBND các xã, phường:
a) Tiếp nhận mốc giới quy hoạch và quản lý mốc giới theo quy định;
b) Tiếp nhận hồ sơ quy hoạch từ chủ dự án, phối hợp tổ chức công bố quy hoạch 

và thực hiện công khai quy hoạch được công bố tại trụ sở UBND, lưu trữ hồ sơ quy 
hoạch theo quy định;

c) Quản lý đất đai, xây dựng các công trình theo:
- Quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thông tin quy hoạch, Giấy phép quy hoạch của các đơn vị có thẩm quyền.
d) Thường xuyên rà soát các quy hoạch trên địa bàn quản lý, kịp thời kiến nghị 

các biện pháp xử lý đối với các quy hoạch trên địa bàn không phù hợp hoặc quá thời 
hạn không thực hiện gửi Phòng Quản lý đô thị để tổng hợp.

3. Các chủ đầu tư, chủ dự án được giao lập quy hoạch trên địa bàn thành phố:
a) Lập hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng để phê 

duyệt quy hoạch. Xây dựng quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng. Lập 
kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng được phê duyệt;

b) Liên hệ với Phòng Quản lý đô thị để tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng, cơ 
quan quản lý nhà nước trong quá trình: Lập quy hoạch; cắm mốc giới quy hoạch ra 
thực địa; tổ chức công bố quyết định, đồ án quy hoạch xây dựng, Quy định quản lý 
theo đồ án quy hoạch xây dựng, Kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng;

c) Bàn giao mốc giới quy hoạch ngoài thực địa cho chính quyền địa phương;
d) Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động nêu trên.
4. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn:
a) Tham gia vào dự thảo nhiệm vụ, đồ án quy hoạch khi được tham vấn;
b) Quản lý các mốc giới sau khi bàn giao;
c) Nghiêm chỉnh thực hiện các quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, được công bố và công khai;
d) Thông tin cho chính quyền địa phương những hành vi vi phạm quy hoạch và 

hủy hoại mốc giới quy hoạch.
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Mục 2
QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Điều 6. Nguyên tắc quản lý sử dụng đất đai
1. Đất đai được quản lý sử dụng theo đúng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử 

dụng đất, mục đích sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố.

2. Nhà nước có quyền giao đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chia tách, hợp 
thửa đất và các quyền khác quy định tại Luật Đất đai.

3. Người sử dụng đất sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và 
không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

4. Người sử dụng đất và người được giao đất bắt buộc phải đăng ký quyền sử 
dụng đất tại UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai.

5. Người sử dụng đất phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 
sử dụng đất theo quy định.

6. Khuyến khích việc:
a) Hợp các thửa đất nông nghiệp liền kề để tăng hiệu quả sử dụng đất;
b) Hợp các thửa đất ở liền kề để có các lô đất có diện tích lớn hơn, giảm mật độ 

xây dựng, tăng diện tích cây xanh, tạo không gian đẹp cho đô thị;
c) Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất.
Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng đất đai
1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.
2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.
3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.
4. Không thực hiện đúng quy định khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.
5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia 

đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai.
6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất.
8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.
9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác.
10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Điều 8. Trách nhiệm quản lý sử dụng đất đai 
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
a) Tham mưu xây dựng, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất;
b) Thống kê, kiểm kê, giải quyết tranh chấp đất đai;
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c) Thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

d) Kiểm tra về đất đai;
e) Hướng dẫn quản lý đất đai trên địa bàn quản lý.
2. UBND các xã, phường:
a) Quản lý đất đai trong địa giới hành chính xã, phường. Tổ chức cho người sử 

dụng đất, người được giao đất thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định;
b) Xác nhận nguồn gốc, ranh giới, mốc thời gian sử dụng đất, tình trạng sử dụng 

đất của hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện giao đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng 
đất và thu hồi đất đối với các thửa đất chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất;

c) Quản lý các quỹ đất chưa sử dụng, đất đã thu hồi; thống kê, quản lý và cho 
thuê quỹ đất 5%; quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng; quản lý đất giải 
phóng mặt bằng chưa sử dụng; quản lý đất chưa giao, chưa cho thuê tại địa phương;

d) Hòa giải tranh chấp đất đai và giải quyết đơn thư của công dân theo quy định;
e) Tuyên truyền tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định về quản lý đất đai. Kiểm tra, xử lý hành chính các hành vi vi phạm về đất đai;
f) Chủ tịch UBND xã, phường; Công chức địa chính xã, phường chịu trách 

nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm về quản lý 
đất đai trên địa bàn mà không xử lý kịp thời.

3. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ, số liệu và giải 
trình, xác định tại thực địa cho cơ quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
thống kê kiểm kê đất đai, giải phóng mặt bằng và thanh tra, kiểm tra về đất đai.

4. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất:
a) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất được nhà nước giao;
b) Bắt buộc đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế 
chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định như tiền sử dụng đất, tiền thuế 
trước bạ, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế;

d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất, tuân thủ bảo vệ môi trường đất;
e) Giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất hoặc khi 

hết thời hạn sử dụng đất nếu không được gia hạn.

Mục 3
QUẢN LÝ KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG

Điều 9. Nguyên tắc quản lý kiến trúc, xây dựng
1. Các công trình kiến trúc trong đô thị khi xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, chỉnh 
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trang phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, 
nông thôn được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với mục đích sử dụng đất.

2. Các công trình xây dựng phải tuân thủ nội dung giấy phép xây dựng và hồ sơ 
thiết kế kỹ thuật thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các nội dung 
quy định tại bản quy định này.

3. Trước khi khởi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ chủ đầu tư phải có 
Giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trừ các công trình quy 
định được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

4. Trong khu vực đã công bố quy hoạch nhưng chưa thực hiện trong thời gian 
quy định, do nhu cầu về chỗ ở người dân có thể đề nghị cấp giấy phép xây dựng có 
thời hạn để cải tạo, xây dựng nhà tạm theo quy định hiện hành. Khi nhà nước thu hồi 
thực hiện dự án theo quy hoạch sẽ không được đền bù tài sản đó.

5. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:
a) UBND xã cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ ở các điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc 
địa giới hành chính do mình quản lý.

- Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nộp tại bộ phận “một cửa” của UBND các 
xã, phường gồm:

+ Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng;
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật;
+ 03 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng theo hướng dẫn chi tiết được niêm yết tại trụ sở 

UBND các xã phường (sau khi được phê duyệt: 01 bộ lưu tại phòng Quản lý đô thị. 
01 bộ lưu tại UBND xã phường, 01 bộ chủ đầu tư căn cứ thực hiện);

+ Bản cam kết đảm bảo an toàn công trình liền kề (đối với công trình xây dựng 
có công trình liền kề).

- Thời gian cấp Giấy phép xây dựng là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

b) UBND thành phố cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng 
đối với các công trình, nhà ở nhà ở riêng lẻ trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu 
bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hoá thuộc địa bàn quản lý.

- Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nộp tại bộ phận “Một cửa” của UBND thành 
phố gồm:

+ Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng;
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật;
+ 03 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng theo hướng dẫn chi tiết được niêm yết tại trụ 

sở UBND các xã phường (sau khi được phê duyệt, 01 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng 
được lưu trữ tại cấp thành phố, 01 bộ được chuyển cho UBND xã phường để kiểm 
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tra việc xây dựng đúng giấy phép xây dựng của chủ đầu tư, 01 bộ được trả kèm giấy 
phép xây dựng cho chủ đầu tư để làm căn cứ thực hiện);

+ Bản cam kết đảm bảo an toàn công trình liền kề (đối với công trình xây dựng 
có công trình liền kề).

- Thời gian cấp Giấy phép xây dựng là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

c) Mức lệ phí thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai tại thời điểm cấp 
giấy phép xây dựng.

6. Quy định các thông số về quản lý kiến trúc xây dựng đối với công trình không 
phải là nhà ở thì cốt nền, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, mật độ xây dựng, số 
tầng, chiều cao công trình và các chỉ số khác thực hiện theo quy hoạch chung, quy 
hoạch chi tiết, Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được cấp thẩm 
quyền phê duyệt.

7. Quy định các thông số về quản lý kiến trúc xây dựng đối với nhà liền kề có 
sân vườn và biệt thự:

a) Mật độ xây dựng đối với các tuyến phố chưa có thiết kế đô thị, chưa có quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị được phê duyệt hoặc trong đồ án quy hoạch chưa quy 
định về mật độ phải đảm bảo:

- Diện tích lô đất ≤ 300m2 thì mật độ xây dựng tối đa là 65%, mật độ cây xanh 
tối thiểu là 15%.

- Diện tích lô đất > 300m2 thì mật độ xây dựng tối đa là 50%, mật độ cây xanh 
tối thiểu là 10%.

b) Cốt nền công trình xây dựng đối với các tuyến phố chưa có thiết kế đô thị, quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc trong đồ án 
quy hoạch chưa có quy định chi tiết về cốt nên xây dựng phải đảm bảo chênh cao từ 
0,15m đến 0,75m so với cốt mặt hè phố tại chỉ giới đường đỏ vị trí xây dựng.

c) Chỉ giới xây dựng (khoảng lùi) đối với các khu vực chưa có thiết kế đô thị, 
chưa có quy hoạch chi tiết hoặc trong quy hoạch chi tiết chưa có quy định về khoảng 
lùi thì thực hiện như sau:

- Khoảng lùi xây dựng công trình nhà tối thiểu 03m tính từ chỉ giới đường đỏ, 
khoảng lùi xây dựng hàng rào tối thiếu l,2m tính từ chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi 
xây dựng công trình, hàng rào tối đa xem xét đối với từng trường hợp cụ thể phù hợp 
hài hòa với các công trình lân cận, liền kề có trước, đảm bảo mỹ quan đô thị và hành 
lang an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật liền kề.

- Đối với các lô đất tiếp giáp với 02 mặt đường trở lên: Chỉ giới áp dụng đối với 
tất cả các mặt tiếp giáp với các tuyến đường.

d) Chiều cao tầng, số tầng và chiều cao công trình:
- Chiều cao tầng 01 từ 3,6m đến 3,9m.
- Chiều cao các tầng trên từ 3,3m đến 3,6m.
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- Số tầng và chiều cao công trình xây dựng:
+ Theo quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt.
+ Những nơi chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị thì không được xây 

dựng quá 03 tầng (không kể tầng lửng, tầng hầm, tầng tận dụng không gian mái).
- Tổng chiều cao công trình tính từ cao độ cốt nền tầng 01 đến điểm cao nhất 

không vượt quá 18,6m.
8. Quy định các thông số về quản lý kiến trúc xây dựng đối với nhà liền kề:
a) Cốt nền công trình xây dựng:
- Đối với các tuyến phố mới, tuyến phố chưa có thiết kế đô thị hoặc quy hoạch 

chi tiết xây dựng đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt thì cốt nền công trình xây 
dựng là +0,15m so với hè phố tại vị trí xây dựng.

- Đối với khu vực nông thôn chỉ có đường ngõ xóm, chưa có hạ tầng giao thông, 
thoát nước hoàn chỉnh thì có thể xem xét cốt nền công trình xây dựng từ +0,15m đến 
+0,45m so với cốt tim đường chính đi vào vị trí thửa đất xây dựng.

b) Chỉ giới xây dựng (khoảng lùi):
- Đối với các tuyến đường phố mới hình thành chưa có quy hoạch hoặc thiết kế 

đô thị được duyệt, chỉ giới xây dựng áp dụng cụ thể như sau:
+ Chỉ giới đường đỏ từ 03m trở xuống thì chỉ giới xây dựng tối thiểu là l,5m.
+ Chỉ giới đường đỏ từ trên 03m đến 4,5m thì chỉ giới xây dựng tối thiểu là 01m.
+ Chỉ giới đường đỏ trên 4,5m thì chỉ giới xây dựng tối thiểu là 0,9m.
- Đối với các tuyến đường phố cũ: Chỉ giới xây dựng tối thiểu 0,9m (tính vào từ 

chỉ giới đường đỏ). Chỉ giới xây dựng tối đa xem xét đối với từng trường hợp cụ thể 
đảm bảo phù hợp, hài hòa với các công trình lân cận, liền kề có trước, đảm bảo mỹ 
quan đô thị và hành lang an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (cấp điện, cấp 
thoát nước, thông tin liên lạc, kênh mương, kè, cầu cống).

- Đối với các lô đất có từ hai mặt tiếp giáp với đường giao thông trở lên thì chỉ 
giới áp dụng đối với tất cả các mặt tiếp giáp với các tuyến đường.

- Trường hợp đặc thù:
+ Chiều rộng lô đất nhỏ hơn 03m thì quá trình cấp giấy phép xây dựng sẽ xem 

xét đối với từng trường hợp cụ thể đảm bảo chỉ giới xây dựng phù hợp, hài hòa với 
các công trình lân cận liền kề có trước, đảm bảo mỹ quan đô thị và hành lang an toàn 
các công trình hạ tầng kỹ thuật liền kề.

+ Nhà ở có nhu cầu để sân vườn phía trước: Căn cứ thực tế từng trường hợp 
được xem xét cấp phép xây dựng, nhưng phải có chiều rộng thửa đất bám mặt đường 
từ 06m trở lên, khoảng sân tối thiểu là 2,4m, phải có cổng và hàng rào đảm bảo theo 
chỉ giới và chiều cao theo quy định của tầng 01 nhà liền kề.

- Khoảng không gian từ mép vỉa hè bên trong đến chỉ giới xây dựng phải đảm 
bảo có cao độ bằng với cao độ vỉa hè tại vị trí đó.
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c) Chiều cao tầng đối với các tuyến phố chưa có thiết kế đô thị hoặc quy hoạch 
chi tiết xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải đảm bảo:

- Chiều cao tầng 01 là 3,6m. 
- Chiều cao từ tầng 02 trở lên là 3,3m.
d) Số tầng và chiều cao công trình:
- Đối với công trình nhà ở bên các tuyến đường, phố (hoặc đoạn đường phố) có 

vỉa hè đến 3,0m: Tối đa 05 tầng.
- Đối với công trình nhà ở bên các tuyến đường, phố (hoặc đoạn đường phố) có 

vỉa hè đến 5,0m: Tối đa 06 tầng.
- Đối với công trình nhà ở bên các tuyến đường, phố (hoặc đoạn đường phố) có 

vỉa hè trên 5,0m: Tối đa 07 tầng.
- Đối với các trường hợp đặc thù:
+ Trường hợp chiều rộng lô đất bám mặt đường nhỏ hơn 3,5m, diện tích nhỏ hơn 

50m2 thì số tầng không được vượt quá 03 tầng.
+ Nhà ở riêng lẻ trong các đường phố, ngõ (hẻm) không có hè phố, có chỉ giới 

đường đỏ đến 2,0m được phép xây dựng tối đa 03 tầng.
- Khuyến khích xây dựng tầng hầm làm nơi để xe đối với các thửa đất có chiều 

rộng mặt đường từ 06m trở lên, có thiết kế sân vườn phía trước.
9. Các quy định khác về an toàn, thẩm mỹ trong kiến trúc, xây dựng:
a) Hạn chế xây dựng ban công. Ban công các tầng từ tầng 02 trở lên (nếu có) 

không được thiết kế vươn ra khỏi chỉ giới xây dựng.
b) Công trình xây dựng tuân thủ quy định về đảm bảo không làm ảnh hưởng đến 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu hợp pháp của công trình liền kề, đồng thời đảm bảo 
hành lang an toàn đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như: cấp, vận hành điện; 
cấp, thoát nước; đường giao thông, kè, cầu, cống.

c) Công năng sử dụng, không gian chức năng của công trình (sinh hoạt, giao 
tiếp, dịch vụ, giao thông), thông gió, chiếu sáng, chống sét, phòng chống cháy nổ, 
thoát hiểm phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

10. Đối với các công trình đặc thù hoặc khi chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng công 
trình nhà ở khác với các thông số về kiến trúc, xây dựng tại quy định này, cần xem 
xét đối với từng trường hợp cụ thể, tham vấn ý kiến các ngành có liên quan làm cơ 
sở quản lý cho phù hợp.

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý kiến trúc, xây dựng
1. Xây dựng công trình khi chưa có Giấy phép xây dựng.
2. Khởi công xây dựng công trình mà chưa thông báo cho UBND xã phường nơi 

xây dựng công trình.
3. Không tổ chức nghiệm thu các bước xây dựng và nghiệm thu hoàn thành toàn 

bộ công trình theo đúng Giấy phép xây dựng.
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4. Xây dựng công trình sai Giấy phép xây dựng, sai nội dung hồ sơ thiết kế đã 
được cấp thẩm quyền phê duyệt như: Kiến trúc mặt tiền, chỉ giới xây dựng, mật độ, 
số tầng, chiều cao các tầng, chiều cao công trình, cốt nền, lấn chiếm ban công, lấn 
chiếm hành lang thoát hiểm giữa hai làn dân cư và các chỉ số xây dựng khác.

5. Xây dựng thêm các hạng mục cấu thành vật kiến trúc, nhà ở không có trong 
Giấy phép xây dựng được cấp.

6. Xây dựng bậc, hiên, thềm ra ngoài chỉ giới xây dựng. Xây dựng mái che, mái 
vẩy không có trong giấy phép xây dựng dưới mọi hình thức (kể cả mái hiên di động). 

7. Xây dựng công trình có kiến trúc kỳ quái, màu sắc phản cảm, lập dị ảnh hưởng 
đến tính thẩm mỹ đô thị.

8. Xây dựng các công trình có kết cấu tạm (gỗ, tranh tre, nứa lá, bạt...) trong 
các khu vực dọc các tuyến đường trục chính trong đô thị: An Dương Vương, Hoàng 
Liên, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp.

9. Đổ phế thải, rác thải xây dựng không đúng nơi quy định.
10. Tập kết vật liệu sai hướng dẫn ghi trong mặt sau của Giấy phép xây dựng.
Điều 11. Trách nhiệm quản lý kiến trúc, xây dựng
1. Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu UBND thành phố thực hiện quản lý nhà 

nước về kiến trúc, xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền của UBND 
thành phố, tham vấn ý kiến của các ngành liên quan trong quá trình tham mưu quản 
lý kiến trúc xây dựng.

2. Đội Kiểm tra trật tự đô thị: Chủ trì kiểm tra sau cấp phép đối với các công 
trình xây dựng là dự án vốn ngoài nhà nước. Chịu trách nhiệm rà soát 100% sai phạm 
trong xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã phường, tham mưu cho UBND thành 
phố xử lý vi phạm và phê bình UBND xã phường không xử lý kịp thời vi phạm đó.

3. UBND các xã, phường:
a) Tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các quy định về kiến trúc, xây 

dựng, thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm ban đầu. Thực 
hiện đình chỉ ngay hành vi vi phạm, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, phức 
tạp trong quá trình giải quyết.

b) Xử lý nghiêm minh, triệt để các vi phạm về quản lý kiến trúc, xây dựng thuộc 
thẩm quyền; kịp thời lập biên bản, báo cáo UBND thành phố xử lý những hành vi vi 
phạm trên địa bàn quản lý vượt quá thẩm quyền;

c) Chủ trì kiểm tra sau cấp phép xây dựng, chịu hoàn toàn trách nhiệm kiểm soát 
sau cấp phép xây dựng đối với 100% nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Thực hiện nghiệm 
thu 03 bước đối với từng công trình, gồm:

- Nghiệm thu chỉ giới xây dựng, cao độ nền tầng 01 (trước khi lên tường tầng 
01), nếu đảm bảo đúng giấy phép xây dựng được cấp thì mới được thi công tiếp;

- Nghiệm thu chỉ giới xây dựng, cao độ từng tầng từ tầng thứ 02 trở lên (trước 
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khi ghép cốp-pha sàn mái các tầng), nếu đảm bảo đúng giấy phép xây dựng được cấp 
thì mới được thi công tiếp;

- Nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng theo giấy phép xây dựng 
được cấp.

d) Tùy khả năng, chủ trì tổ chức việc hợp đồng để các chủ đầu tư thuê thu gom, 
vận chuyển, đổ phế thải, rác thải xây dựng vào các vị trí khai trường khai thác mỏ 
được UBND thành phố quy định.

4. Tổ trưởng, thôn trưởng: Tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân trong 
việc thực hiện các quy định về kiến trúc, xây dựng, kịp thời phát hiện, thông báo cho 
UBND xã, phường sở tại về hành vi vi phạm các quy định về kiến trúc, xây dựng. 
Không đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, gia đình, thôn tổ văn hóa đối với các 
hộ gia đình, cơ quan, thôn, tổ có vi phạm về quản lý kiến trúc, xây dựng.

5. Các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến xây dựng trên địa 
bàn có trách nhiệm tuân thủ các quy định về quản lý kiến trúc, xây dựng và thông 
báo cho UBND các xã, phường ít nhất 07 ngày trước khi khởi công xây dựng 
công trình.

Mục 4
QUẢN LÝ LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ

Điều 12. Nguyên tắc quản lý lòng đường, hè phố
1. Lòng đường có chức năng chính dành cho người điều khiển các phương tiện 

tham gia giao thông, ngoài ra được khai thác sử dụng tạm thời một phần lòng đường 
làm điểm đỗ xe, dừng xe. Lòng đường được duy trì, bảo dưỡng thường xuyên đảm 
bảo giao thông được êm thuận, thông suốt.

2. Hè phố có chức năng chính dành cho người đi bộ, ngoài ra có trồng cây xanh 
xây dựng, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (cấp điện, cấp nước, thoát 
nước, thông tin liên lạc, biển báo giao thông, biển tên đường phố, trang trí).

3. Hè phố, lối lên xuống khu dân cư được huy động xã hội hóa chỉnh trang, xây 
lát và bàn giao cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bảo vệ theo hình thức tự quản.

4. Hè phố, lối lên xuống các khu vực công cộng do UBND các xã, phường trực 
tiếp chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý.

5. UBND xã, phường xem xét cho phép sử dụng tạm thời (việc cưới, việc tang) 
hoặc cho thuê (tập kết vật liệu, bán hàng) một phần hè phố, lòng đường ngoài mục 
đích giao thông, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Ưu tiên cho các hộ gia đình, tổ chức cá nhân có nhà ở, công trình xây dựng 
hợp pháp liền kề với vị trí hè phố đó thuê, mượn;

b) Không gây cản trở giao thông, không nằm trong hè phố công cộng (công viên, 
tiểu công viên, trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa), hành lang an toàn 
các công trình công cộng (kè, cầu, cống, đường cấp điện, đường cấp và thoát nước);

c) Đối với đường phố có chiều rộng hè phố nhỏ hơn 4,5m thì có thể cho phép sử 
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dụng tạm thời toàn bộ hè phố và một phần lòng đường tối đa là l,5m (phía tiếp giáp 
với hè phố) vào việc cưới, việc tang;

d) Đối với các tuyến đường phố có chiều rộng hè phố từ 4,5 m trở lên thì có thể 
cho phép sử dụng tạm thời toàn bộ hè phố (không được sử dụng lòng đường) vào 
việc cưới, việc tang;

e) Cho thuê một phần hè phố phía trong để tập kết vật liệu xây dựng, trừ l,5m 
phía giáp lòng đường dành cho người đi bộ (đơn giá cho thuê tính theo diện tích và 
thời gian sử dụng có quy định riêng). Khi thi công xong phần sàn mái tầng 01 của 
công trình, yêu cầu tập kết vật liệu vào phía trong công trình và chỉ được phép tập 
kết vật liệu trên hè phố từ 06h00’ đến 21h00’;

f) Đối với các tuyến phố được phép cho thuê bán hàng trên hè phố theo kế hoạch 
hàng năm của UBND thành phố phải tuân thủ các quy định sau:

- Cách cổng các trường học tối thiểu 100m;
- Dành tối thiểu 1,5m hè phố phía giáp lòng đường dành cho người đi bộ;
- Thời gian bán hàng từ 05h00’ đến 23h00’;
- Không xây dựng mái che, căng lều bạt cố định trên hè phố. Chỉ được dùng ô;
- Cam kết chấp hành vệ sinh môi trường và chấp hành thu dọn, trả lại mặt bằng 

cho nhà nước ngay khi được yêu cầu.
6. Phòng Quản lý đô thị cho phép đào lòng đường, hè phố để thi công công trình 

trên đương bộ đang khai thác theo các nguyên tắc sau:
- Có giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt;
- Có phương án hoàn trả lại nguyên trạng sau khi mượn;
- Thực hiện việc đào phá lòng đường trong khoảng thời gian từ 05h00’ đến 

22h00’. Trường hợp đặc biệt yêu cầu thi công ban đêm phải có phương án phân 
luồng đảm bảo giao thông, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện 
tham gia giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực thi công.

7. Trình tự, thủ tục, đơn giá cho thuê, mượn một phần lòng đường, hè phố được 
thực hiện theo quy định do UBND tỉnh Lào Cai quy định tại thời điểm thuê, mượn. 
Đơn vị, cá nhân có nhu cầu thuê, mượn hạ tầng liên hệ với UBND xã phường (việc 
cưới, việc tang, tập kết vật liệu, bán hàng) hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố (đào 
lòng đường, hè phố) để được hướng dẫn thủ tục, hợp đồng.

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý lòng đường, hè phố
1. Đỗ ô tô các loại đè bánh xe lên bó vỉa, nắp tấm đan, hè phố.
2. Để xe hai bánh dưới lòng đường; đỗ xe hai bánh trên hè phố vào lối đi của 

người đi bộ.
3. Tập kết vật liệu không làm thủ tục thuê vỉa hè, tập kết vật liệu trái phép dưới 

lòng đường; Tập kết cát, đá xây dựng mà không lót bạt để cát, đá tiếp xúc trực tiếp 
vào hè phố. 
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4. Trộn vữa xây dựng dưới lòng đường; Trộn vữa xây dựng trên hè phố trong 
diện tích đã được cho thuê tạm thời nhưng không lót bạt, lót tôn để vữa xây dựng 
tiếp xúc trực tiếp vào hè phố.

5. Xây dựng vật kiến trúc, lều, lán, căng bạt lấn chiếm lòng đường, hè phố.
6. Xây dựng mái che, mái vẩy không có có giấy phép xây dựng hoặc có giấy 

phép xây dựng nhưng lấn chiếm chỉ giới trên không.
7. Xây dựng, lắp đặt bục, bệ từ lòng đường lên hè phố hoặc từ hè phố vào nhà 

không phép, trái phép, sai phép.
8. Để đồ đạc, vật dụng, máy tời xây dựng lấn chiếm lòng đường, hè phố; nấu, 

nướng, gia công, sản xuất lấn chiếm lòng đường, hè phố; bán hàng, bán cà phê, trà 
đá, nước giải khát lấn chiếm lòng đường, hè phố.

9. Đổ, để rác thải các loại, phế thải dưới lòng đường, trên hè phố.
10. Đào, phá hè phố, lòng đường không phép, trái phép, sai phép.
Điều 14. Trách nhiệm quản lý lòng đường, hè phố
1. Phòng quản lý đô thị:
a) Tham mưu cho UBND thành phố quản lý toàn bộ hệ thống lòng đường các 

tuyến đường giao thông thuộc thẩm quyền của UBND thành phố;
b) Thực hiện thủ tục cho thuê, cho mượn, thu hồi, gia hạn thời gian đào lòng 

đường, hè phố để thi công công trình trên đường bộ đang khai thác;
c) Tham mưu cho UBND thành phố kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quản 

lý lòng đường, hè phố thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.
2. UBND các xã, phường:
a) Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý 

lòng đường, hè phố;
b) Trực tiếp quản lý hè phố các khu vực công cộng;
c) Huy động nguồn lực xã hội hóa cải tạo, chỉnh trang hè phố, lối lên xuống;
d) Bàn giao hè phố, lối lên xuống khu dân cư cho các thôn, tổ dân phố, các tổ 

liên gia, hộ gia đình phối hợp trực tiếp bảo vệ;
e) Tổ chức thực hiện thủ tục ký cam kết, thu hồi, gia hạn thời gian sử dụng tạm 

hoặc cho thuê lòng đường, hè phố để sử dụng vào việc cưới, việc tang, tập kết vật 
liệu xây dựng nhà ở riêng lẻ, bán hàng;

f) Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố.
3. Thôn trưởng, tổ trưởng dân phố:
a) Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện tốt các quy 

định về quản lý lòng đường, hè phố;
b) Phát hiện, kịp thời thông báo cho UBND xã, phường, cơ quan chức năng về 

các hành vi vi phạm đối với lòng đường, hè phố.
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Mục 5
QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Điều 15. Nguyên tắc quản lý hệ thống cấp thoát nước
1. Khi xây dựng công trình có sử dụng nước sạch phải lắp đặt các hạng mục cấp 

nước cho công trình đảm bảo quy hoạch hệ thống cấp nước chung của thành phố 
Lào Cai.

2. Đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và đúng tiêu chuẩn quy định.
3. Khi lắp đặt các hố van, bể đựng đồng hồ đo nước không để nổi, lấn chiếm 

hành lang hè phố ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
4. Hệ thống thoát nước gồm cống, rãnh, hố ga, cửa thu nước, lưới chắn rác, tấm 

đan được bảo trì, nạo vét thường xuyên đảm bảo tiêu thoát nước.
5. Hệ thống tấm nắp bê tông cốt thép trên mặt cống rãnh thoát nước dọc hai bên 

đường phố ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị được giao cho các tổ dân phố, khu dân 
cư, các cơ quan, đơn vị, các tổ liên gia, hộ gia đình trực tiếp bảo vệ.

Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý hệ thống cấp thoát nước
1. Đấu nối, khởi thủy trái phép, không phép vào hệ thống cấp nước.
2. Sử dụng trái phép, không phép trên hành lang, mặt bằng hệ thống thoát nước.
3. Tập kết vật liệu xây dựng, đậu đỗ ô tô, xe máy trái phép trên mặt tấm đan của 

hệ thống thoát nước.
4. Thải rác, vật liệu xây dựng, nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước.
5. Điểm rửa xe không có hệ thống lọc, gom bùn, dầu thải theo quy định mà xả 

thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung.
6. Cửa hàng cắt tóc, gội đầu không có hệ thống lắng lọc nước thải gội đầu mà xả 

thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung.
7. Quán ăn, nhà hàng không có hệ thống lọc, gom nước tẩy rửa, dầu ăn thải theo 

quy định mà xả thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung.
8. Hệ thống vệ sinh hộ gia đình không có hệ thống hố ga ba ngăn lắng lọc mà xả 

thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung.
Điều 17. Trách nhiệm quản lý hệ thống cấp thoát nước
1. Phòng Quản lý đô thị:
a) Tham mưu bảo trì, cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố;
b) Tham mưu kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý hạ tầng cấp thoát 

nước trên địa bàn thành phố.
c) Hợp đồng cho phép tạm khai thác, sử dụng trên hành lang, mặt bằng hệ thống 

thoát nước phù hợp theo phân cấp.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trưòng: Xử lý nghiêm các hành vi, hoạt động xả 

thải nước không đảm bảo quy định về môi trường vào hệ thống thoát nước chung 
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(điểm rửa xe, cắt tóc gội đầu, nhà hàng ăn uống). 
3. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính: Xây dựng kế hoạch và tổ chức nạo vét 

thường xuyên đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, không gây ngập úng.
4. Công ty TNHH một thành viên sản xuất và kinh doanh nước sạch Lào Cai: 

Xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố đúng quy hoạch.
5. UBND các xã, phường:
a) Giao cho các tổ dân phố, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình trực 

tiếp bảo vệ hệ thống tấm nắp bê tông cốt thép trên cống, rãnh thoát nước trước cửa 
cơ quan, đơn vị, hộ gia đình;

b) Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về cấp thoát nước.
6. Thôn trưởng, tổ trưởng dân phố:
a) Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bảo vệ tấm nắp bê 

tông cốt thép trên cống, rãnh thoát nước trước cửa cơ quan, đơn vị, hộ gia đình;
b) Kịp thời thông báo cho UBND xã phường, cơ quan chức năng về các hành vi 

vi phạm về cấp thoát nước.
 Mục 6

QUẢN LÝ BIỂN BÁO GIAO THÔNG, BIỂN TÊN ĐƯỜNG PHỐ
Điều 18. Nguyên tắc quản lý biển báo giao thông, biển tên đường phố
1. Biển báo giao thông được tổ chức lắp đặt theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành, thường xuyên được duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng.
2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của quyết định đặt tên, đổi tên 

đường phố phải cắm mới, điều chỉnh biển tên đưòng phố đảm bảo các quy định về 
kích thước, hình thức, nội dung, chất liệu, vị trí.

3. Biển báo giao thông, biển tên đường phố sau khi lắp đặt đảm bảo tầm nhìn 
quan sát thuận lợi nhất.

4. Khuyến khích việc treo các tổ hợp biển báo giao thông trên cùng vị trí cột trụ 
để tránh có quá nhiều cột biển báo, nhưng phải đảm bảo dễ dàng nhận biết rõ ràng 
được nội dung từng biển báo giao thông.

5. Biển báo giao thông, biển tên đường phố sau khi lắp đặt thì bàn giao cho 
UBND các xã, phường tổ chức quản lý, bảo vệ.

Điều 19. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý biển báo giao thông, biển 
tên đường phố

1. Làm hỏng, nghiêng, gãy, đổ, sai lệch nội dung biển báo giao thông, biển tên 
đường phố.

2. Viết, vẽ, dán các nội dung, treo buộc dây, biển quảng cáo, giao vặt lên biển 
báo giao thông, biển tên đường phố.

3. Di dời biển báo giao thông, biển tên đường phố khi chưa được cấp thẩm quyền 
cho phép.
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4. Làm che khuất nội dung biển báo giao thông, biển tên đường phố.
5. Sử dụng biển báo giao thông, biển tên đường phố vào mục đích khác.
Điều 20. Trách nhiệm quản lý biển báo giao thông, biển tên đường phố
1. Phòng Quản lý đô thị:
a) Tham mưu quy hoạch, lắp đặt, bổ sung, điều chỉnh, bảo trì hệ thống biển báo 

giao thông, biển tên đường phố theo quy chuẩn, tiêu chuẩn;
b) Tham mưu kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý biển báo giao 

thông, biển tên đường phố.
2. UBND các xã phường:
a) Có trách nhiệm quản lý hệ thống biển báo giao thông, biển tên đường phố 

thuộc địa giới hành chính của mình;
b) Giao cho các tổ dân phố, khu dân cư trực tiếp tham gia bảo vệ biển báo giao 

thông, biển tên đường phố tại khu vực sinh sống;
c) Hàng quý rà soát đề xuất các vị trí cần bổ sung, điều chỉnh biển báo giao 

thông, biển tên đường phố phù hợp với thực tiễn quản lý của địa phương.
3. Thôn trưởng, tổ trưởng dân phố:
a) Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bảo vệ biển báo giao 

thông, biển tên đường phố trước cửa cơ quan, đơn vị, hộ gia đình;
b) Kịp thời thông báo cho UBND xã phường, cơ quan chức năng các hành vi 

xâm hại biển báo giao thông, biển tên đường phố.
4. Đơn vị, cá nhân thi công xây dựng, sửa chữa các tuyến đường giao thông:
a) Phải lập dự toán và xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống biển báo giao thông, 

biển tên đường phố cho phù hợp với nội dung xây dựng của toàn bộ công trình và 
hướng tuyến kết nối với mạng lưới giao thông chung;

b) Đảm bảo không làm sai lệch nội dung biển báo giao thông, biển tên đường 
phố đã có sẵn.

Mục 7
QUẢN LÝ XÂY DỰNG HẠ TẦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Điều 21. Nguyên tắc quản lý xây dựng hạ tầng thông tin liên lạc
1. Hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc được xây dựng, lắp đặt theo quy hoạch, 

phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
2. Hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc được duy trì, bảo dưỡng, chỉnh trang 

thường xuyên đảm bảo thông tin liên lạc được an toàn, thông suốt.
3. Khuyến khích đầu tư xây dựng công trình hạ tầng tuy-nen kỹ thuật có thể sử 

dụng chung, tránh đào phá nhiều lần lòng đường, hè phố.
4. Quản lý chặt chẽ hướng tuyến kéo dây, cho thuê mượn hạ tầng đối với các nhà 
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mạng khi phát triển hệ thống đường dây tránh để mất mỹ quan đô thị, tránh để dây 
rác lưu cữu.

5. Đối với các tuyến phố có khoảng giãn cách, lối thoát hiểm giữa hai làn dân cư 
thì hệ thống viễn thông phải kéo dây dẫn tại khoảng giãn cách, lối thoát hiểm giữa 
hai làn dân cư.

Điều 22. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý hạ tầng thông tin liên lạc
1. Ngắt, đấu nối, dịch chuyển trái phép hệ thống thông tin liên lạc.
2. Phá hoại, xâm phạm đến an toàn, tài sản hệ thống thông tin liên lạc.
3. Không thỏa thuận, thuê mượn hạ tầng khi kéo dây thông tin liên lạc.
4. Thi công sai hồ sơ xây dựng hạ tầng thông tin liên lạc.
5. Thi công xây dựng đường dây thông tin liên lạc trên hệ thống cây xanh.
6. Thi công xây dựng đường dây thông tin liên lạc trên hệ thống cột điện, hạ tầng 

phía trước các tuyến phố có khoảng giãn cách, lối thoát hiểm giữa hai làn dân cư.
7. Không tháo bỏ dây thông tin liên lạc đã cũ hỏng không còn sử dụng.
Điều 23. Trách nhiệm quản lý hạ tầng thông tin liên lạc
1. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
a) Tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng hạ tầng thông tin liên lạc;
b) Thỏa thuận phương án, hướng tuyến chạy dây, cho thuê mượn hạ tầng khi các 

nhà mạng đề nghị phát triển hệ thống;
c) Tham mưu kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý hệ thống hạ tầng 

thông tin liên lạc.
2. UBND các xã, phường:
a) Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng, thi công hệ thống đường dây 

thông tin liên lạc mà nhà mạng chưa có thỏa thuận hướng tuyến kéo dây, thuê mượn 
hạ tầng với Phòng Quản lý đô thị thành phố;

b) Hướng dẫn các nhà mạng thi công đường dây thông tin sau các làn dân cư có 
khoảng giãn cách, lối thoát hiểm;

c) Đôn đốc các nhà mạng tháo dỡ các đường dây rác.
3. Thôn trưởng, tổ trưởng dân phố:
a) Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn giám sát chấp 

hành quy định về quản lý hạ tầng thông tin liên lạc trước cửa cơ quan, đơn vị, 
hộ gia đình;

b) Kịp thời thông báo cho UBND xã phường, cơ quan chức năng các hành vi 
vi phạm xâm hại, thi công không đủ điều kiện, sai thỏa thuận khi xây dựng hạ tầng 
thông tin liên lạc của các nhà mạng.

4. Các nhà mạng, đơn vị quản lý trực tiếp hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ 
thông tin có trách nhiệm:
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a) Xây dựng, lắp đặt hệ thống trạm thu phát, ki ốt, cabin, tủ kỹ thuật, hệ thống 
đường dây dẫn đúng quy định;

b) Cung cấp sơ đồ hệ thống đường dây dẫn trên các tuyến phố trong đô thị cho 
UBND thành phố, UBND xã phường để phối hợp quản lý;

c) Hàng quý thường xuyên rà soát, cải tạo, nâng cấp, thu dọn các tuyến dây cũ 
không còn sử dụng đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị;

d) Làm thủ tục thỏa thuận phương án, hướng tuyến chạy dây, cho thuê mượn hạ 
tầng tại Phòng Quản lý đô thị khi phát triển hệ thống đường dây;

e) Có lộ trình ngầm hóa hệ thống đường dây viễn thông, thông tin liên lạc;
f) Đối với các tuyến phố có khoảng giãn cách, lối thoát hiểm giữa hai làn 

dân cư thì phải thi công dây dẫn tại khoảng giãn cách, lối thoát hiểm giữa hai 
làn dân cư. Không được phát triển trên hệ thống cột điện, cây xanh và hạ tầng 
phía trước.

Mục 8
QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Điều 24. Nguyên tắc quản lý cây xanh đô thị
1. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây xanh trước 

mặt nhà, trong khuôn viên; đồng thời thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng 
quản lý để giải quyết khi phát hiện cây nguy hiểm và các hành vi gây ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cây xanh đô thị.

2. Việc chặt hạ, di dời cây xanh phải được phép của cơ quan có thẩm quyền:
a) Cây xanh bên các tuyến phố trong đô thị được giao cho các tổ chức, cá nhân, 

hộ gia đình có cây xanh trước cửa tham gia trông coi;
b) Khuyến khích xã hội hoá việc chặt hạ cây xanh thuộc diện cần thay thế, trồng 

mới cây xanh trên các tuyến phố, chăm sóc cây xanh đô thị;
c) Hệ thống cây xanh thuộc các dự án khu đô thị phải được trồng hoàn chỉnh, 

đồng bộ cùng với hệ thống hạ tầng giao thông;
d) Cây xanh được chăm sóc, cắt tỉa đảm bảo quy trình kỹ thuật.
3. Điều kiện để được chặt hạ, di dời, thay thế cây xanh công cộng:
a) Cây xanh đã chết, đã gãy đổ hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;
b) Cây sâu bệnh, già cỗi, thân cây cong vẹo, rễ nổi, không đảm bảo an toàn, mất 

mỹ quan đô thị;
c) Cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng là những cây có độc tố, có khả năng 

gây nguy hiểm tới người, phương tiện và công trình;
d) Cây xanh thuộc danh mục cây trồng hạn chế là những cây ăn quả, cây tạo ra 

mùi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường hạn chế trồng tại những nơi công 
cộng, chỉ được phép trồng theo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chuyên ngành 
cây xanh hoặc dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
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e) Cây nguy hiểm là cây hoặc một phần của cây có khả năng gẫy đổ gây tai nạn 
cho người, làm hư hỏng các phương tiện và công trình;

f) Cây nằm trên các vị trí gây cản trở giao thông, nằm trong hành lang an toàn 
các công trình hạ tầng kỹ thuật;

g) Cây xanh nằm trong khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;
h) Các trường hợp khác theo nhu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân.
4. Các trường hợp được miễn giấy phép chặt hạ, di dời cây xanh:
a) Cây xanh trồng mới, cải tạo, thay thế, di dời thuộc dự án phát triển cải tạo thay 

thế cây xanh được cấp thẩm quyền phê duyệt;
b) Hoạt động cắt tỉa cây xanh công cộng do các đơn vị được giao trực tiếp quản 

lý, chăm sóc, duy trì thường xuyên;
c) Cây xanh cần chặt hạ, di dời trong tình trạng khẩn cấp do thiên tai, bị chết, gãy 

đổ, nguy cơ gãy đổ, ảnh hưởng đến hành lang an toàn các công trình hạ tầng khác 
gây nguy hiểm;

d) Cây xanh nằm trong dự án xây dựng công trình được phê duyệt.
5. Thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, di dời, thay thế cây xanh:
a) Theo quy định của pháp luật thì Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cấp phép chặt hạ, 

di dời, thay thế cây xanh nằm trong danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn;
b) Phòng Quản lý đô thị thành phố cấp phép chặt hạ, di dời, thay thế cây xanh 

công cộng trên địa bàn thành phố không thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn.
6. Trình tự, thủ tục, thời gian cấp phép chặt hạ, di dời, thay thế cây xanh:
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị được chặt hạ, di dời, thay thế cây xanh (có mẫu riêng);
- Sơ đồ hiện trạng vị trí cây cần chặt hạ, di dời thay thế;
- Ảnh chụp hiện trạng cây cần chặt hạ, di dời.
b) Hồ sơ nộp tại Phòng Quản lý đô thị thành phố;
c) Thời gian giải quyết tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;
d) Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tổ chức, cá nhân có trách 

nhiệm ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô 
thị tỉnh Lào Cai để thực hiện chặt hạ, di dời, thay thế, chăm sóc cây xanh theo đúng 
quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

e) Chi phí cho việc chặt hạ, di dời, thay thế cây xanh, đào đánh gốc cây cũ, hoàn 
trả nguyên trạng mặt bằng, chăm sóc cây xanh mới trồng đảm bảo cây sinh trưởng 
và phát triển ổn định do tổ chức, cá nhân được cấp phép chi trả.

7. Cây xanh đô thị được chăm sóc, bón phân, quét vôi gốc, cắt tỉa cành lá, đốn hạ 
hàng năm (theo quy trình, định mức được UBND tỉnh Lào Cai quy định).
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Điều 25. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý cây xanh đô thị
1. Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng (theo quy định của UBND 

tỉnh Lào Cai).
2. Trồng các loại cây trong danh mục cây trồng hạn chế (theo quy định của 

UBND tỉnh Lào Cai) khi chưa được Phòng Quản lý đô thị thành phố cho phép.
3. Tự ý chặt hạ, đánh chuyển di dời, ngắt hoa, bẻ cành, chặt rễ, cắt ngọn, khoanh 

vỏ, đốt lửa đặt bếp, đổ rác, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây.
4. Tự ý xây bục bệ bao quanh gốc cây, buộc dây, đóng đinh, treo biển quảng cáo, 

dán giao vặt lên cây.
5. Không trồng, chậm trồng, trồng sai chủng loại, quy cách cây xanh thay thế sau 

khi chặt hạ cây xanh theo giấy phép được cấp.
6. Các tổ chức, cá nhân quản lý hoặc được giao trông coi không thực hiện đúng 

các quy định về quản lý trông coi, duy trì, chăm sóc và phát triển cây xanh đô thị.
Điều 26. Trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị
1. Phòng Quản lý đô thị:
a) Tham mưu tổ chức quy hoạch, bảo tồn, định hướng, phát triển cây xanh bên 

các tuyến phố trong đô thị;
b) Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trong quản lý trồng mới, thay thế, di dời, 

đốn hạ cây xanh;
c) Chủ trì kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, xâm hại đối với cây xanh đô thị.
2. Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai:
a) Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức trồng mới, thay thế, 

chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trong phạm vi quản lý đảm bảo quy trình kỹ thuật;
b) Trước 10 ngày khi thực hiện cắt tỉa cây xanh, trung tâm có trách nhiệm thông 

báo cho UBND các xã, phường về thời gian, số lượng cây thực hiện cắt tỉa.
3. UBND các xã phường:
a) Giao cho các tổ dân phố, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình có 

cây xanh trước cửa trực tiếp tham gia bảo vệ và chăm sóc cây xanh;
b) Thông báo cho tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, hộ gia đình về kế hoạch chăm 

sóc, cắt tỉa cây xanh để phối hợp quản lý;
c) Kiểm tra lập biên bản các hành vi xâm hại đối với cây xanh đô thị;
d) Định kỳ kịp thời báo cho Phòng Quản lý đô thị về tình trạng của cây xanh 

thuộc diện cần cắt tỉa, chặt hạ, thay thế, trồng mới.
4. Thôn trưởng, tổ trưởng dân phố, thủ trưởng cơ quan, hộ gia đình:
a) Trực tiếp bảo vệ, chăm sóc cây xanh trước cửa cơ quan, nhà ở;
b) Kịp thời báo cho UBND xã phường về tình trạng của cây xanh phát triển 
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không bình thường như cong queo, sâu bệnh, có nguy cơ gãy đổ, ảnh hưởng đến 
hành lang an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật.

5. Công ty điện lực Lào Cai, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh 
doanh nước sạch Lào Cai, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và các đơn vị sử 
dụng hạ tầng kỹ thuật chung trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp với Phòng 
Quản lý đô thị thống nhất giải quyết việc chặt hạ, di dời, thay thế cây xanh liên quan 
đến công trình hạ tầng kỹ thuật.

6. Chủ đầu tư các dự án khu đô thị trồng mới hoàn chỉnh hệ thống cây xanh theo 
đúng quy hoạch, dự án được duyệt và bàn giao cho Phòng Quản lý đô thị thành phố 
quản lý.

Mục 9
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Điều 27. Nguyên tắc thực hiện vệ sinh môi trường
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách 

nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm theo quy định.
2. Thu gom, xử lý rác thải, chất thải:
a) Mọi chất thải trong đô thị phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy 

định. Chất thải phải được thu gom bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, đảm bảo 
không rò rỉ, rơi vãi và phát tán mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, phải được tiến hành 
thường xuyên, liên tục và kịp thời;

b) Công tác quét dọn, thu gom vận chuyển rác thải trên đường phố phải tuân thủ 
theo đúng quy trình kỹ thuật;

c) Các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị phải có các loại thùng đựng rác đảm bảo phân 
loại rác tại nguồn, phải đăng ký vị trí đổ rác, đổ rác đúng vị trí và thời gian quy định. Đơn 
vị thu gom có trách nhiệm duy trì lịch trình thu gom theo đúng thời gian quy định.

3. Nước thải từ các cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, hộ gia 
đình, cá nhân phải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào hệ thống 
thoát nước chung của thành phố Lào Cai.

4. Môi trường không khí:
a) Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí 

thải phải có trách nhiệm kiểm soát và xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải 
ra môi trường;

b) Bụi, khí thải có yếu tố nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý 
chất thải nguy hại,

5. Tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ: Cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở y tế, 
dịch vụ trong khu dân cư, các công trình xây dựng gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, 
bức xạ vượt quá tiêu chuẩn cho phép, phải thực hiện biện pháp hạn chế, giảm thiểu 
không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khoẻ của cộng đồng dân cư.
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Điều 28. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đảm bảo vệ sinh môi trường
1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoạt động khi chưa có kế hoạch bảo 

vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt theo quy định.
2. Không phân loại rác thải tại nguồn.
3. Đổ rác không đúng quy định; đổ rác ra hành lang, hè phố, gầm cầu, bờ sông.
4. Xả nước thải không phép, sai phép hoặc chưa qua xử lý ra môi trường.
5. Thải mùi hôi thối, khói bụi chưa qua xử lý, vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi 

trường.
6. Thu gom, vận chuyển rác vào các giờ giao thông cao điểm, buổi sáng từ 

06h30’ đến 07h30’, buổi chiều từ 16h30’ đến 17h30’ trên các tuyến phố có lưu lượng 
giao thông lớn, đường một chiều (như Hoàng Liên, Cốc Lếu, Nguyễn Huệ, Lý Công 
Uẩn, Trần Nhật Duật, các nút giao thông).

7. Gây tiếng ồn, độ rung vượt tiêu chuẩn kỹ thuật.
8. Chôn lấp hoặc thải vào đất các chất gây ô nhiễm ở thể lỏng, bùn, không đúng 

quy định.
9. Thả rông súc vật ra đường phố, công viên, khu công cộng khác.
10. Giết mổ gia súc, gia cầm trên vỉa hè, dưới lòng đường.
Điều 29. Trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
a) Thẩm định và tham mưu thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận 

cấp giấy đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Lào Cai thuộc đối 
tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

b) Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường đối với UBND các 
xã, phường thuộc thành phố Lào Cai;

c) Phối hợp vói các phòng ban, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, phường 
tổ chức việc truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong 
công tác vệ sinh môi trường, xây dựng kế hoạch về công tác vệ sinh môi trường trình 
UBND thành phố phê duyệt và kiểm tra, giám sát, thực hiện.

2. UBND các xã, phường:
a) Kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc tuân thủ các 

quy định về vệ sinh môi trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi 
phạm pháp luật về vệ sinh môi trường;

b) Tổ chức các phong trào về vệ sinh môi trường, hoạt động dọn vệ sinh môi 
trường các cơ quan, công sở (chiều thứ sáu hàng tuần) và các khu dân cư trên địa bàn 
(thứ bảy hàng tuần);

c) Tuyên truyền vận động, tổ chức, cá nhân có các hoạt động giữ gìn môi trường 
xanh - sạch - đẹp;



CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 25 - 12 - 2015 121

d) Hướng dẫn việc thực hiện đưa tiêu chí vệ sinh môi trường vào trong việc đánh 
giá, công nhận thôn, tổ dân phố và gia đình văn hóa.

3. Đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường:
a) Thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng thời gian, quy trình;
b) Tập kết các phương tiện thu gom đúng nơi quy định đảm bảo an toàn giao 

giao thông và mỹ quan đô thị.
4. Các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, chợ:
a) Trước khi hoạt động phải có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi 

trường đơn giản của cơ sở mình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;
b) Các cơ sở phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất 

và xử lý chất thải;
c) Có trách nhiệm đóng góp các khoản thuế, phí môi trường theo quy định;
d) Đối với các cơ sở trong các chợ khuyến khích sử dụng túi thân thiện với môi 

trường giảm thiểu sử dụng túi nilon trong quá trình bán hàng. Khuyến khích các chợ 
trung tâm thành phố không dùng túi nilon;

e) Thực hiện phân loại rác tại nguồn (theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai).
5. Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố:
a) Tổ chức xây dựng quy ước, hương ước về vệ sinh môi trường địa phương;
b) Tổ chức tổng vệ sinh thôn, tổ dân phố vào thứ bảy hàng tuần;
c) Đôn đốc, đánh giá các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn trong việc 

chấp hành quy định về Bảo vệ môi trường, thông tin kịp thời các trường hợp vi phạm.
6. Các hộ gia đình, cá nhân:
a) Tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường tại nơi cư trú, thực hiện phân 

loại rác tại nguồn (theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai) ngay tại gia đình trước 
khi thực hiện thu, đổ rác đúng nơi và đúng thời gian quy định;

b) Tham gia các hoạt động làm sạch môi trường và đóng đầy đủ, đúng hạn các 
khoản phí, lệ phí môi trường theo quy định;

c) Thông tin cho các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức của địa phương xử lý 
các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh môi trường.

Mục 10
QUẢN LÝ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐÔ THỊ

Điều 30. Nguyên tắc quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ đô thị
1. Giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.
2. Phát triển giao thông đường bộ theo quy hoạch, từng bước hiện đại và đồng 

bộ; gắn kết phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác.
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3. Quản lý hoạt động giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở 
phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp.

4. Bảo đảm an toàn giao thông là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5. Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải thực hiện đồng bộ về 

kỹ thuật và an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông 
đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và các lĩnh vực 
khác liên quan đến an toàn giao thông đường bộ. 

6. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành 
quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác, Chủ phương tiện 
và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo 
đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông.

7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn 
chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

8. Người nào vi phạm pháp luật giao thông đường bộ mà gây tai nạn thì phải chịu 
trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình; nếu gây thiệt hại cho người khác thì phải 
bồi thường theo quy định của pháp luật.

9. Đối với khách du lịch, người tỉnh khác điều khiển phương tiện giao thông vi 
phạm luật giao thông đường bộ trước hết cần được các lực lượng chức năng hướng 
dẫn tận tình, căn cứ theo mức độ, hành vi vi phạm để xử lý phù hợp.

Điều 31. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý trật tự an toàn giao 
thông đường bộ đô thị

1. Đưa xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động trên 
đường bộ. Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật của xe khi đi kiểm định.

2. Lắp giáp, sử dụng, mua bán, xe 03 bánh, xe chạy bằng ắc quy điện tự chế. Lưu 
thông xe đạp thồ tự chế, xích lô vào các giờ cao điểm trên các tuyến đường Hoàng 
Liên, Nguyễn Huệ, An Dương Vương, Nhạc Sơn, Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh, Trần 
Hưng Đạo.

3. Điều khiển phương tiện giao thông dừng đỗ không đúng nơi quy định. Đỗ ô 
tô sai nơi quy định, đỗ xe ô tô mà bánh xe ô tô đè lên bó vỉa, nắp cống, hè phố. Để ô 
tô qua đêm trái phép dưới lòng đường. Đậu, đỗ ô tô trên hè phố.

4. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng.
5. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện. 
6. Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy, 

hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg/100 ml máu hoặc 0,25mg/l lít khí thở.
7. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.
8. Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu, cố tình 

không cho xe khác vượt khi đủ điều kiện.
9. Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian 22h00’-05h00’; bấm còi hơi.
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10. Sử dụng đèn vào ban ngày; ban đêm bật đèn chiếu xa trong đô thị.
11. Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng 

loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự công cộng.
12. Vận chuyển trái phép hàng nguy hiểm hoặc không thực hiện đầy đủ các quy 

định về vận chuyển hàng nguy hiểm.
13. Chuyển tải hoặc các thủ đoạn khác trốn tránh phát hiện xe quá tải, quá khổ.
14. Xe khách bắt, trả khách ngoài bến xe, điểm dừng đỗ xe.
15. Người gây tai nạn rồi bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm. Người có điều kiện 

mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông.
16. Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để trộm cắp, hành hung, đe doạ, xúi 

giục gây sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý của cơ quan chức năng.
Điều 32. Trách nhiệm quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ đô thị
1. Ban An toàn giao thông thành phố Lào Cai, Ban An toàn giao thông xã phường 

chỉ đạo thường xuyên đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.
2. Phòng Quản lý đô thị:
a) Là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông thành phố Lào Cai;
b) Tham mưu quy hoạch, phân luồng giao thông trên các tuyến đường;
c) Hoàn thiện hạ tầng giao thông, vị trí đậu đỗ xe trên địa bàn thành phố.
3. Công an thành phố:
a) Quản lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, xử lý các vi phạm;
b) Chủ trì xử lý xe quá tải, xe cơi nới thùng;
c) Hướng dẫn trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trên địa bàn thành phố.
4. UBND các xã phường:
a) Đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường thuộc phạm vi địa bàn;
b) Tổ chức tuyên truyền nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ;
c) Chịu trách nhiệm tổ chức xử lý đỗ xe tĩnh qua đêm sai quy định;
d) Chủ trì kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang, vỉa hè gây cản trở 

giao thông trên địa bàn.
5. Các cơ quan tổ chức, công ty kinh doanh vận tải, cá nhân tham gia giao thông 

phải đảm bảo các quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Mục 11
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC QUAN NGOÀI TRỜI

Điều 33. Nguyên tắc quản lý hoạt động quảng cáo trực quan ngoài trời
1. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn:
a) Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ 

di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, kè sông suối, lưới điện quốc 
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gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không 
được chăng ngang qua đường giao thông, phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của 
thành phố và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan thẩm quyền ban hành;

b) Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ 
tên, địa chỉ của người thực hiện;

c) Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động 
chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:

- Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía 
dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-
rôn ngang;

- Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng 
cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

d) Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày.
2. Quảng cáo trên phương tiện giao thông:
a) Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc 

của phương tiện giao thông;
b) Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép 

quảng cáo của phương tiện giao thông.
3. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự:
a) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự tại địa điểm cố định 

phải tuân thủ quy định sau:
- Quảng cáo không được vượt quá độ ồn cho phép theo quy định của pháp luật 

về môi trường;
- Không được quảng cáo tại trụ sở cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường 

học, bệnh viện;
- Không được quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của xã, phường.
b) Không được quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông 

và các phương tiện di động khác tại địa bàn thành phố.
4. Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh:
a) Biển hiệu phải có các nội dung sau:
- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ, điện thoại.
b) Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định:
- Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ 

những trường hợp sau:
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+ Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài 
hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt;

+ Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng 
tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền 
hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

- Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản 
phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng 
Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình 
hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.

c) Kích thước biển hiệu được quy định như sau:
- Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02m, chiều dài không vượt quá 

chiều ngang mặt tiền nhà;
- Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 0lm, chiều cao tối đa là 04m 

nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.
d) Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được 

lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
Điều 34. Hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo trực quan ngoài trời
1. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, 

thuần phong mỹ tục Việt Nam.
2. Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an 

toàn xã hội.
3. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, 

Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước.

4. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

5. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
6. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được 

cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
7. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng 

cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn 
hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, 
hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

8. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất 
lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, 
hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

9. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” 
hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.
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10. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh.
11. Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
12. Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, 

thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển 
bình thường của trẻ em.

13. Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng 
cáo trái ý muốn.

14. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu 
giao thông và cây xanh nơi công cộng.

15. Lắp đặt biển quảng không ép sát vào tường công trình, nhà ở.
16. Sử dụng biển quảng cáo có chân di động đặt dưới lòng đường, trên vỉa hè và 

tại nơi công cộng.
17. Quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông và các 

phương tiện di động, bán dong khác trên địa bàn.
Điều 35. Trách nhiệm quản lý hoạt động quảng cáo trực quan ngoài trời
1. Phòng Văn hoá và Thông tin:
a) Kiểm soát cấp phép nội dung, thời hạn hoạt động, xử lý vi phạm đối với quảng 

cáo trực quan ngoài trời;
b) Quyết định số lượng quảng cáo trực quan ngoài trời được thực hiện.
2. Phòng Quản lý đô thị:
a) Xem xét cho thuê hoặc cho mượn (theo đơn giá UBND tỉnh Lào Cai quy định) 

vị trí thực hiện quảng cáo trực quan ngoài trời trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật công 
cộng;

b) Sử dụng kinh phí đặt cọc cho thuê hoặc cho mượn để thuê tổ chức, cá nhân 
thực hiện hoàn trả nguyên trạng hạ tầng kỹ thuật công cộng bị hư hỏng do thuê mượn 
vị trí treo quảng cáo trực quan ngoài trời không được tổ chức, cá nhân thực hiện 
quảng cáo khắc phục kịp thời hoặc khắc phục nhưng không đảm bảo chất lượng.

3. UBND các xã, phường:
a) Hàng tuần tổ chức tháo dỡ quảng cáo trực quan ngoài trời không thuê mượn 

hoặc thực hiện sai vị trí được thuê mượn hạ tầng kỹ thuật công cộng;
b) Hàng tuần tổ chức bóc dỡ quảng cáo giao vặt trên công trình hạ tầng kỹ thuật 

công cộng, trên cây xanh;
c) Xử lý thu giữ phương tiện quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương 

tiện giao thông và các phương tiện di động khác hoạt động trên các tuyến đường.
4. Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo:
a) Đối với băng rôn, biển quảng cáo có diện tích dưới 20m2 và quảng cáo trên 

phương tiện giao thông: Cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo trực tiếp chuyển Giấy 
thẩm định của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đến Phòng Văn hóa và Thông tin 
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thành phố để được hướng dẫn. Sau 03 ngày hết thời hiệu quảng cáo, tổ chức, cá nhân 
có trách nhiệm tháo dỡ xong;

b) Đối với công trình quảng cáo có diện tích từ 20m2 trở lên: Cá nhân, tổ chức 
thực hiện quảng cáo trực tiếp chuyển các loại Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt đến phòng Quản lý đô thị thành phố để giao chỉ giới xây dựng;

c) Trường hợp treo băng-rôn, quảng cáo, các đơn vị phải liên hệ với phòng Văn 
hóa và Thông tin để thống nhất số lượng, liên hệ với phòng Quản lý đô thị để xác 
định vị trí và đặt cọc tiền thuê mượn vị trí.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 36. Trách nhiệm của các cơ quan chủ trì tham mưu quản lý đô thị
1. Phòng Quản lý đô thị chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các quy 

định tại các mục 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chương II, bản quy định này.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện các quy định tại các mục 2, 9, chương II, bản quy định này.
3. Công an thành phố chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các quy 

định tại mục 10, chương II, bản quy định này.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện 

các quy định tại Mục 11, chương II, bản quy định này.
5. UBND xã phường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện toàn diện tại địa bàn 

quản lý các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, chương II, bản quy định này.
Điều 37. Tuyên truyền, vận động
1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, UBND xã phường tổ chức tuyên 

truyền, quán triệt, ký cam kết thực hiện nội dung quy định này với toàn bộ Đảng 
viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình 
trên địa bàn thành phố. 

2. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức đoàn thể nhân dân tuyên 
truyền, vận động, ký cam kết thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý 
đô thị giữa đoàn viên, hội viên với chi hội, chi đoàn cơ sở chi hội, chi đoàn cơ sở với 
tổ chức hội cấp trên.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin tuyên truyền nội 
dung quy định bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông 
tin lưu động đến các tổ chức, thôn, tổ dân phố, khu dân cư, các hộ gia đình, cá nhân.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố thông tin thường xuyên, liên tục 
quy định về quản lý đô thị trên hệ thống phát thanh, truyền hình của thành phố, thực  
hiện các phóng sự tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến về thực hiện các 
quy định về quản lý đô thị đảm bảo lan tỏa sâu, rộng, bền vững trong nhân dân.
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Điều 38. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện
1. Các hành vi vi phạm về quản lý đô thị phải được kiểm tra thường xuyên, phát 

hiện kịp thời và xử nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật.
3. Các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã phường chịu trách nhiệm phối 

hợp, kiểm tra, đánh giá chấp hành của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc 
chấp hành các nội dung về quản lý đô thị trong bản quy định này.

4. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn, địa vị xã hội, mối quan hệ hay bất kỳ lợi thế nào khác để chỉ đạo, đe dọa, 
gây sức ép, mua chuộc đối với cá nhân, tổ chức thực thi công vụ, xử lý vi phạm về 
quản lý đô thị nhằm tác động làm trái, làm sai quy định của pháp luật.

Điều 39. Xử lý vi phạm
1. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Các vi phạm hành chính phải được xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 

và hệ thống pháp luật quy định chuyên ngành. Các biện pháp gồm nhắc nhở bằng 
thông báo, lập biên bản vi phạm hành chính, cảnh cáo, phạt tiền, tạm giữ tang vật, 
tịch thu tang vật, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu. Các hành vi không chấp hành 
quyết định xử phạt hành chính thì bị cưỡng chế thực hiện.

3. Các vi phạm hành chính đã lập được biên bản vi phạm thì phải ban hành 
quyết định xử lý vi phạm, trừ trường hợp có lý do chính đáng thì người vi phạm 
phải giải trình bằng văn bản và được cơ quan có thẩm quyền xử phạt chấp thuận 
bằng văn bản.

4. UBND xã phường, Công an xã phường chịu trách nhiệm chủ động rà soát 
địa bàn quản lý hàng ngày, phát hiện các vi phạm, lập biên bản theo thẩm quyền 
quy định của từng lĩnh vực và thực hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định hiện 
hành. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì phải lập ngay hồ sơ vi phạm gửi đến 
cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước cấp thành phố để thụ lý, xử 
lý theo quy định.

5. UBND xã phường không quản lý được xây dựng nhà ở riêng lẻ, hành lang vỉa 
hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn theo đúng quy định thì bị phê bình và bị khấu 
trừ số tiền tương đương giá trị hành vi vi phạm bị đó theo quy định vào kinh phí chi 
thường xuyên của xã phường.

6. Ngày 25 hàng tháng UBND các xã phường, các cơ quan quản lý gửi danh sách 
vi phạm về quản lý đô thị trên địa bàn trong tháng đó do cấp mình xử lý (các tổ chức, 
cá nhân đã có tên trong thông báo hành vi vi phạm của cơ quan chức năng, hoặc đã 
bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm) về Phòng Văn hóa và Thông tin. 
Phòng Văn hóa và Thông tin cập nhật vào mục “Danh sách vi phạm về quản lý đô 
thị” mở tại trang thông tin điện tử của thành phố Lào Cai.

7. Khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành thực hiện theo Thông báo 
hành vi vi phạm hành chính về quản lý đô thị, hoặc Quyết định xử lý vi phạm hành 
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chính về quản lý đô thị của cấp thẩm quyền đến UBND xã phường liên hệ giải quyết 
công việc, UBND xã phường có trách nhiệm yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
đó phải chấp hành xong nội dung bị xử lý vi phạm về quản lý đô thị.

8. Các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố, UBND xã phường cam kết 
chặt chẽ việc đánh giá kết quả thực hiện quy định về quản lý đô thị với công tác thi 
đua khen thưởng, bình xét danh hiệu cá nhân, tập thể văn hóa hàng năm.

a) Xem xét không công nhận danh hiệu văn hóa đối với hộ gia đình có thành viên 
từ 14 tuổi trở lên vi phạm các quy định về quản lý đô thị (cá nhân đã có tên trong 
thông báo hành vi vi phạm của cơ quan chức năng, hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền 
lập biên bản vi phạm, hoặc bị xử lý hành chính, hoặc bị xử lý hình sự);

b) Xem xét không công nhận danh hiệu văn hóa đối với cơ quan, đơn vị có từ 
20% số thành viên vi phạm một trong các nội dung quy định về quản lý đô thị;

c) Xem xét không công nhận danh hiệu văn hóa đối với thôn tổ dân phố có từ 
25% số hộ gia đình vi phạm một trong các nội dung quy định về quản lý đô thị.

9. Căn cứ kết quả bình xét danh hiệu văn hóa hàng năm làm cơ sở để kiến nghị 
với cấp ủy Đảng các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đánh giá phân xếp 
loại Đảng viên Chi bộ, Đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú, cán bộ, công chức, viên 
chức, nhân viên, hội viên, Đoàn viên.

10. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc thành phố nếu giải quyết 
công việc, thủ tục hành chính sai hoặc không đảm bảo tiến độ thì ngoài bị xử lý theo 
quy định còn phải công khai xin lỗi nhân dân.

Điều 40. Khen thưởng
1. Người phát hiện, thông tin, ngăn chặn kịp thời đạt kết quả các hành vi vi phạm 

hành chính được Chủ tịch UBND các cấp tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng theo 
quy định về thi đua, khen thưởng.

2. UBND thành phố khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp sáng 
kiến cải tiến hữu ích, thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp quản lý đô thị.

3. UBND xã phường lập hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm trình UBND thành phố ban 
hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng tiền thì được UBND thành phố điều 
tiết lại cho UBND xã phường 30% tổng kinh phí xử phạt thực thu của từng vụ việc./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quang Minh


