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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng,Tài chính –

Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Văn 

phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa  Thông tin và Thể thao; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Lộc; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 Thời gian vừa qua việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật về 

giao thông, khu đô thị, khu dân cư tập trung, các công trình trường học, trạm y tế, 

trụ sở làm việc, nhà văn hóa… đã được quan tâm triển khai từ huyện đến cơ sở góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên việc triển 

khai đầu tư xây dựng vẫn còn tồn tại, hạn chế, bất cập; Một số địa phương vẫn để 

xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng và trật tự đô thị, xây dựng công trình 

không phép, trái phép, sai quy hoạch, xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành 

lang ATGT…. Việc thực hiện các giải pháp để thực hiện tốt việc phân cấp quản lý 

của UBND tỉnh về xây dựng, giao thông còn nhiều lúng túng, hạn chế. 

 Để đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh, hướng 

dẫn của các Sở, ngành chức năng của tỉnh nhằm chấn chỉnh, khắc phục tồn tại hạn 

chế nêu trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý trật tự xây 

dựng, quản lý và bảo vệ kết cấu hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn 

huyện, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Chủ động tham mưu cho UBND huyện kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các 

xã, thị trấn phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên 

địa bàn theo quy định hiện hành của Nhà nước bảo đảm kịp thời, có hiệu quả. Phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn và một số cơ quan liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, không để tình trạng xây dựng trái 

phép, không đúng quy hoạch. 

 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, phòng Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu thực hiện tốt công tác lập, quản lý quy hoạch nông thôn ( quy hoạch 

chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn) và các quy hoạch 

xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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 - Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên - Môi trường 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu thực 

hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung, các tuyến 

đường giao thông… đảm bảo phù hợp với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở 

tỉnh Nam Định, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nam Định, Quy hoạch phát 

triển giao thông đường bộ, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch nông thôn mới (Quy 

hoạch chung xây dựng xã) và các quy định của pháp luật có liên quan.  

 - Chủ trì tham mưu UBND huyện lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn 

huyện để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 

 - Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Văn hóa - Thông 

tin,Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao để đăng tải, thông báo trên Trang 

thông tin điện tử của huyện và trên hệ thống Đài truyền thanh huyện các văn bản 

pháp luật hiện hành của Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động xây 

dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. 

 - Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch 

UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính kịp thời, đúng quy định các vụ việc vi 

phạm hành chính về trật tự xây dựng, vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên địa 

bàn huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 

 - Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh về 

việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện hạn 

chế các vụ va chạm giao thông, phát huy hiệu quả khai thác đầu tư các tuyến đường 

bộ và tránh phát sinh các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến. Do đó 

phòng Kinh tế và Hạ tầng trong quá trình tham mưu cho UBND huyện  giải quyết 

thủ tục có liên quan đến phạm vi đất của đường bộ, đặc biệt khi triển khai các dự án 

khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ, cửa hàng xăng 

dầu… (sau đây gọi tắt là Dự án) cần yêu cầu Chủ đầu tư: 

 + Thiết kế, xây dựng hệ thống đường gom nằm ngoài phạm vi hành lang an 

toàn đường bộ. 

 + Đấu nối đường ra vào Dự án với các tuyến đường bộ: Phải được cấp có 

thẩm quyền chấp thuận vị trí trước khi phê duyệt tổng mặt bằng. 

 + Thiết kế kỹ thuật vị trí đấu nối giao thông phải đảm bảo tuân thủ quy 

chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, ưu tiên đảm bảo an toàn giao thông và khả 

năng thông hành của tuyến đường bộ được dự án đấu nối, trong đó có xây dựng làn 

chuyển tốc, làn dừng xe chờ rẽ trái. 

 + Hạng mục đấu nối phải được cơ quan quản lý đường bộ cấp phép,  nghiệm 

thu trước khi đưa dự án vào sử dụng 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

 - Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu  triển 

khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung 
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phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, đúng thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định của pháp luật về đầu tư công; công tác GPMB phải đáp ứng theo tiến 

độ của dự án; phù hợp với Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của 

HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các 

khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời 

kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025. 

 - Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu bố trí kinh phí cho công 

tác lập, điều chỉnh, quản lý các quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành lĩnh vực 

liên quan đảm bảo quy định. 

 2. Phòng Tư pháp 

 - Hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ 

xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông 

theo đúng quy định hiện hành của nhà nước nhất là hồ sơ cưỡng chế thực hiện 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp xã để tổ chức thực hiện ở cơ sở bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 

 - Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các cơ quan có liên quan hoàn 

thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, vi phạm kết cấu hạ tầng 

giao thông; hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 

tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, vi phạm kết cấu hạ tầng giao 

thông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 

 3. Thanh tra huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị có 

liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, quản lý và bảo vệ 

kết cấu hành lang an toàn giao thông. Đồng thời tham mưu UBND huyện hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm những 

vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ liên quan đến quản 

lý trật tự xây dựng. 

 - Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm những trường hợp 

vi phạm xây dựng trái phép trên địa bàn huyện. 

 4. Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, có trách nhiệm đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của huyện, Đài truyền thanh huyện các văn bản liên quan đến 

quản lý hành lang an toàn giao thông; trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 

 5. UBND các xã, thị trấn 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật 

về xây dựng và  nội  dung tại các  Quyết định  của UBND  tỉnh:  Số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 20/7/2021  về phân  cấp  trong  quản  lý  kiến trúc trên địa bàn  tỉnh 
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Nam Định; số 35/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 ban hành Quy định một số nội 

dung về trách nhiệm, phân cấp  thẩm quyền  thẩm định, phê  duyệt  dự án đầu tư 

xây dựng  và quản  lý  chất lượng công trình trên địa  bàn  tỉnh Nam Định; số 

32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc ban hành quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh 

Nam Định; số 40/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 ban  hành Quy định  một  số 

nội  dung  về phân  cấp,  trách nhiệm  về cấp  giấy  phép  xây  dựng  và quản  lý trật  

tự xây  dựng trên địa  bàn  tỉnh Nam Định. 

 - Phân công cán bộ tăng cường hoạt động kiểm tra để phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng 

trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 

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

không để xảy ra tình trạng tự ý san ủi, tự ý xây dựng nhà ở, công trình trái phép, 

vi phạm hành lang an toàn giao thông, an toàn lưới điện. Xử lý kịp thời việc xây 

dựng các công trình vi phạm trên địa bàn quản lý. Nếu phát hiện các trường hợp 

vi phạm phải kịp thời áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn và tập trung tuyên 

truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tổ chức tháo dỡ ngay các công 

trình vi phạm, hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu. 

 - Tiếp tục tập trung rà soát cụ thể các tổ chức, các nhân, hộ gia đình vi 

phạm về trật tự xây dựng, vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn; rà soát 

lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu 

có) theo thẩm quyền; ban hành thông báo về thời gian để các hộ tự tháo dỡ thu dọn, 

hoàn trả mặt bằng. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực 

lượng, phương tiện thực hiện cưỡng chế để tháo dỡ các công trình xây dựng trái 

phép theo quy định trong trường hợp các hộ cố tình không thực hiện. 

 - Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể từ xã, thị trấn đến 

thôn, xóm, tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về lĩnh vực xây dựng và các văn bản của TW, của tỉnh, của huyện về công 

tác quản lý trật tự xây dựng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, 

đảng viên, hội viên và nhân dân trong thôn xóm, tổ dân phố xã, thị trấn. Phân 

công lãnh đạo, cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động đến 

từng cá nhân, hộ gia đình vi phạm (lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây 

dựng trái phép, không phép) tự tháo dỡ, thu dọn, hoàn trả lại nguyên trạng ban 

đầu. Tổ chức rà soát, kiểm điểm nghiêm túc các trường hợp cán bộ, đảng viên 

hoặc người nhà cán bộ, đảng viên có hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai 

mục đích, xây dựng trái phép, không phép, yêu cầu các hộ gia đình tự giác tháo 

dỡ, thu dọn ngay các công trình, bộ phận công trình vi phạm. 

 - Xử lý nghiêm cán bộ, lãnh đạo, công chức và các cá nhân có liên quan 

trong việc để xảy ra các vi phạm về trật tự xây dựng vi phạm về kết cấu hạ tầng 

giao thông, đặc biệt các cán bộ, công chức tiếp tay cho các hành vi vi phạm. 
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 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Thực hiện đúng trách nhiệm của mình 

trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông trên địa bàn quản lý theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn  

thi hành và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND huyện về quản lý trật  

tự xây dựng trên địa bàn xã, thị trấn quản lý. UBND huyện kiên quyết xử lý nghiêm  

chính quyền ở những nơi buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, để phát sinh tình  

trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; lấn chiếm hành lang 

công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng trái phép 

trên đất nông nghiệp. 

 UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Long   
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