
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 
 

   Số:              /UBND - KT&HT 
V/v: Yêu cầu Công ty TNHH Hải Vân 

(Chủ đầu tư) Dự án: Khu nhà ở và 

DVTM tại xã Diễn Ngọc tổ chức khắc 

phục theo  cam kết (lần 4) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Diễn Châu, ngày       tháng 11 năm 2022 

                                     

Kính gửi:  

                - Công ty TNHH Hải Vân (xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc); 

                - UBND xã Diễn Ngọc. 
 

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu Nhà ở và 

dịch vụ thương mại tại xã Diễn Ngọc, trong đó chủ đầu tư đã cam kết tại văn bản 

số 43/CV-C.Ty ngày 24/9/202 khắc phục các tồn tại sau 06 tháng kể từ khi có chủ 

trương điều chỉnh.  

Về nội dung này, UBND huyện đã có Công văn số 222/UBND-KT&HT ngày 

26/01/2022. đôn đốc lần 2 tại Công văn số 431/UBND-KT&HT ngày 01/3/2022, 

tuy nhiên đến nay Công ty TNHH Hải Vân (chủ đầu tư) chưa tổ chức khắc phục 

theo đúng cam kết. Do đó để công tác quản lý trật tự xây dựng đúng quy định của 

pháp luật UBND huyện yêu cầu: 

1. Công ty TNHH Hải Vân (chủ đầu tư): 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 

08/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu Dự án: Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Ngọc, 

huyện Diễn Châu; 

- Kịp thời tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm theo đúng thời gian mà chủ 

đầu tư đã cam kết tại Văn bản số 43/CV-C.Ty ngày 24/9/2021 (Cam kết tháo dỡ 

trước ngày 12/7/2022, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện) theo  khoản 1, Điều 2 Quyết 

định số 08/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh; 

- Có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, hướng dẫn và chịu trách trước pháp luật về 

việc xây dựng nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất dưới hình thức phân lô, bán nền tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo 

đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng thẩm 

định và các quy định khác có liên quan; 

- Sao gửi hồ sơ thiết kế cơ sở nhà ở được Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt và 

các văn bản liên quan cho các hộ gia đình, cá nhân trước khi xây dựng nhà ở để người 

dân biết, thực hiện đúng quy định hiện hành; 

- Khi xảy ra các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, yêu cầu kịp thời lập biên 

bản xử lý và báo cáo bằng văn bản gửi về UBND xã Diễn Ngọc và UBND huyện 

Diễn Châu để có giải pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật; 

- Tuyệt đối nghiêm cấm chủ đầu tư có các hành vi, như: Mua, bán, chuyển 

nhượng đất đai, nhà ở đối với các lô đất chưa đủ điều kiện, chưa hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính; huy động vốn, bán nhà ở trái phép; một lô đất dùng để huy động vốn của 
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nhiều người  và có hành vi xây dựng công trình không đúng với hồ sơ thiết kế được 

cấp có thẩm quyền thẩm định hoặc phê duyệt.  

2. Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc: 

- Sao gửi trực tiếp văn bản này cho Công ty TNHH Hải Vân và đơn vị quản lý 

trực tiếp thực hiện Dự án: Khu Nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Ngọc, 

huyện Diễn Châu; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chủ đầu tư và người dân trong việc 

xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 

chi tiết được phê duyệt, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở, đảm bảo phù hợp với 

kiến trúc cảnh quan trong khu vực, chất lượng, an toàn xây dựng và bảo vệ môi 

trường. Khi xảy ra các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, kịp thời xử lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị xử lý  và báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện Diễn 

Châu; 

- Giao UBND xã Diễn Ngọc thành lập đoàn để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 

khắc phục theo đúng thời gian chủ đầu tư đã cam kết tháo dỡ công trình vi phạm 

(Theo văn bản số 43/CV-C.Ty ngày 24/9/2021) và đề xuất phương án xử lý đúng 

quy định của pháp luật. Đồng thời báo cáo kết quả khắc phục về UBND huyện 

Diễn Châu trước ngày 15/11/2022; 

- Thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn, xóm; niêm yết công khai 

tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa thôn, xóm các văn bản chỉ đạo của của UBND 

tỉnh, các sở, ngành và UBND huyện cho các hộ gia đình, cá nhân biết, để khi nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền phải thực hiện 

xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy 

hoạch của dự án, thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng thẩm định và các quy định của 

pháp luật có liên quan. 

3. Các phòng: Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - 

Kế hoạch, Nội vụ; Tư pháp: 

Theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý được giap thường xuyên đôn đốc, 

hướng dẫn chủ đầu tư, UBND xã Diễn Ngọc và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu Công ty TNHH Hải Vân (chủ đầu tư), Chủ tịch UBND xã Diễn 

Ngọc, Trưởng các phòng, ngành và thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở: XD; TN&MT (để b/c); 

- Thường trực HU (để b/c); 

- CT và các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Các phòng CM liên quan UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

Lê Mạnh Hiên 
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