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QUYET D!NH 
Ban hành Quy ché phôi h9'p quãn 1 trt tir xây dirng 

trên dja bàn thãnh phô Nam  lJ1nh 

UY BAN NHAN DAN THANH P110 NAM D!NH 

Can cii' LuIt T chz'cc chInh quyn dja phucing so' 77/2015/QH13 ngày 
19/6/2015; Lugt tha do2i, bo2  sung mt sO' dieu ci'ia Lut To chz'c C7'iInh phz và Luç2t 

Td chz'c chInh quyen dja phwcrng ngày 22/11/2019, 

Can cii' Lu2t Xáy dyng so' 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luát tha do'i, bo' 

sung mç5t so' dieu cia Lugt Xáy dy'ng sO' 62/2020/QH14 ngày 1 7/6/2020, 

Can c Lut Xj'c 1j5 vi phQm hành chInh sO' 15/2012/QHJ3 ngày 20/6/2012, 

Luát tha dO'i, bo' sung mç5t so' diu cña Luçt Xii lj. vi phQm hành chinh so 

67/2020/QHJ4 ngày 13/11/2020 

Can cz' Nghj djnh sO' 81/2013/ND-CT ngày 19/7/2013 cza GhInh phi quy 

djnh chi tiO't m.$t sO' diu và bin pháp thi hành Luit th lj vi phini hành chInh; 

Can ci' Nghj d/nh sO' 97/2017/ND-CF ngày 18/8/2017 cz'ta C'hInh phz tha 
dO'i, bo' sung mt so' Dieu cfia Nghj djnh sO' 81/2013/ND-CF ngày 19 tháng 7 nàm 
2013 cia ChInh phi quy djnh chi tilt mt sO' Dieu và bin pháp thi hành Luát Xi'c lj 
viphgm hành chInh; 

Can c&Nghj dfnh sO 139/2017/ND-CT ngày 27/11/2017 cza C'hInhphi quy 

dinh thphgt vi phgm hành chInh trong hoit dng dau tte xáy dyng; khai thác, ché' 

biln, kinh doanh khoáng san lam vt liu xáy c4rng, san xuá't, kinh doanh vat lieu 

xáy dyng, quán l cOng trInh hg tcng k5Y thudt, kinh doanh Mt dOng san, phát triOn 

nhà &, quân lj th dyng nhà và cOng soy Nghj d/nh so' 21/2020/ND-CF ngày 

17/02/2020 cia ChInh phi si'a dli, bo' sung mt so' diu cia Nghj d/nh 

so' 139/201 7/ND-CF ngày 27 tháng 11 nám 2017 cia ChInh phi; 

Can cz' Thông tu sO' 03/TT-BXD ngày 24/4/2018 cza Bç5 Xáy dyng hzthng 
dan m5t sO' dilu cia Nghj cl/nh so' 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017 cia ChInh 

phñ quy cl/nh xz'c phgt vi phqm hành chInh trong hoqt dç5ng dlu tic xáy dyng, khai 

thác, ché' b/In, kinh doanh khoáng san lam vt lieu xáy dyng, san xud't, kinh doanh 

vt lieu xáy dyng; quOn l cong trinh hi tlng kjY thut, kinh doanh bat dóng san, 

phát triln nhà a, quán l th dyng nhà và cOng sà, 



Theo d nghj tgi Ta trinh s 74 /TTr-QLfT ngày 06/7/2021 cña phông Quán 
l do thj, Báo cáo tha2m djnh sO' 191/B C-PTP ngày 02/7/202 1 cia phOng Tz5r pháp 
thành pM. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch phi hcTp quàn 1) trt ti,r 
xây drng trên dja bàn thành pM Nam Dnh. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. Các quy djnh 
trrn9c day do UBND thành pM Narn Djnh ban hành có ni dung trái vâi quy djnh 
tti Quyt djnh nay du bãi bô. 

Diu 3. Chánh Van phông HDND-UBND Thành ph& Thu tru'ng các phông, 
ban, ngành có lien quan, Chü tjch UBND x, phurng và các t chirc, Ca nhân CO 
lien quan trên dja bàn Thành pM chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 
Nd nhmn/#— NHAN DAN 
- UBND tinh (dé b/c); /','.:T 
-NhuDiEu 3; /' / 

- Thu&ng trrc Thânh üy; 
- Thuông trrc HDND Thânh pIi; 
- Chü tich  UBND Thành ph6; 
- Các PCT UBND Thinh pho; 
- Các Sâ: Xây dwg, Tr phãp; 
- Website Thành pho; 
- Ltru: VT, các VP.,/ 

Phim Duy Hung 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM DINH Dc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

QUY CHE 

T TU xAY DTfNG TRN DIA BÀN THANH PHO 
NAM DINH 

djnh s32Z/QD-UBND ngày9 tháng jnàm 2021 cia 

' ban nhán dan thành pho' Nam Djnh" 

Chtrong I 

NH[JNG QUY IMNH CHUNG 

Diu 1. Phtm vi áp thing 

Quy ch nay quy djnh v trách nhim, ni dung và co' chê phi h9p giüa các Ca 
quan quán 1 nhà nithc và các to chic, cá nhân Co lien quan trong vic quàn 1, kiêm 
tra, xi'r 1 các vi phrn ye trt tr xây diing trên dja bàn thành phô Nam Djnh. 

Biu 2. Di tu'9ng ãp diing 

1. Phông Quân 1 do thj 

2. Các phOng, ban có lien quan trong cong tác quán 1 trt tir xây dixng. 

3. Uy ban nhân dan các x, phu'ng 

4. Các th chirc, cá nhân tharn gia hott dng xây drng trên da bàn thành ph 
Nam Dinh. 

Diu 3. Nguyen tc phôi hQ'p 

1. Bão dam mi quanh phi hcrp chat chë giü'a các phOng, ban, dan vi thành 
phô và UBND phuO'ng, x de nâng cao hiu qua hot dng kiêm tra, xir 1 các hành i 
vi phm ye tr.t tir xây drng theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

2. Vic phi hçp kim tra, xir l các hành yj  vi phrn v trt tir xây dçrng dat 
dtthi sir quàn l, diêu hành cña UBND thành phô trên co' s& chirc näng, nhirn vu, 
quyên hn cüa các phOng, ban, do'nvj và UBND phu'rng, xà theo quy djnh cCia pháp 
lust và Quy chê nay, báo dam sir thông nhât tron thirc hin nhirn v; trong qua trInh 
phôi hçip không lam giãm vai trO, trách nhim, thârn quyên và khOng can tr& cOng vic 
cüa môi dan vj. 

3. Nâng cao hiu qua quãn 1 nhà nuó'c trong tirng lTnh virc và vai trô, trách 
nhim cüa Thu trueing don vj chü trI, don vj phôi hçp trong vic kiêm tra, xü 1 vi 
phm, không né tránh, dCin day trách nhim. 

4. Vic phát hin, cung cp thông tin, tài Iiu phàn ánh và thit 1p h so xir 1 
các hành vi vi phm phài nhanh chOng, kjp thô'i, chInh xác, tuân thñ dung các quy djnh 
cüa pháp 1ut. Vic xir 1 va dê xuât xir 1 vi phm phãi kiên quyêt, chInh xac, kjp thO'i, 
dung thâm quyên. 

5. Nhüng vuo'ng rnc phát sinh trong qua trInh phM h9'p xir 1 vi phm phâi 
dugc thào lun, thông nEat giái quyet theo quy djnh cüa pháp 1ut và yeu câu nhim vii 



cong vic; tnrô'ng hçp khOng thng nh.t dugc huó'ng giái quyt phái kjp thôi báo cáo 
Chü tjch UBND thành phô xern xét, quyêt dinh. 

6. Di vói nhün vi phm xây ra trên dja bàn giáp ranh 2 phuông, xà thI phn vi 
phm cong trInh trên dat cüa phurng xà nào nhiêu han thI do phithng, xà do chU trI xir 1 

Diu 4. HInh thfrc phôi hqp 

1. Phi hçp trong cong tác tuyên truyn, pM bin, huâng dn các t chüc va cá 
nhân chap hành các quy djnh cüa pháp 1ut ye trt tir xây dimg. 

2. PMi hçp trong Cong tác thirc hin các ch d thông tin, báo cáo v tInh hlnh 
quán 1 trt tir xây drng. 

3. PMi hçip trong cong tác kim tra, phát hin và xü 1 cong trInh vi phrn trt tir 
xay dirng. 

Diu 5. Phim vi ph6i h9'p xir 1 các hanh vi vi phim trt ttl  xây dirng 

1. Xây dirng cOng trInh không dung thit k du'çc thrn djnh, phê duyt trong 
tru?ing hçip th.rçc mien giây phép xây drng. 

2. Xây drng cOng trInh không có Giy phép xây dirng ma theo quy djnh phãi CO 

Giây phép xây dirng. 

3. Xây dçmg cOng trInh sal ni dung cüa Giy phép xay diing. 

4. Xây drng cOng trinh vi phrn quy dnh v quán l cht 1u'ng cOng trInh xây 
dirng gay lün, nirt hotc hu hông cOng trInh h tang k thut, cong trInh lan cn (ma các 
ben khOng thôa thun duçc vic bôi thu?ng theo quy djnh cüa pháp lut dan si.r); gay 
sip do hoc có nguy Ca gay sip do cOng trinh lan cn nhung không gay thit hi ye 
sirc khOe, tInh mng cüa ngui khác. 

5. Xây ding cOng trInh không phü hçp vi quy hotch xây dçrng duçc duyt; vi 
phim chi gii; sai cot xây dixng; lan chiêm hành lang bào v cong trinh quOc phOng, an 
ninh, giao thông (trü truô'ng hcip quy djnh tti Nghj djnh cüa ChInE phñ ye xi:r pht 
phtm hành chInh trong linh vt1c giao thông diRrng bô, duô'ng sat), thñy igi, dê diéu, 
nàng lugng, khu di tIch ljch sr - van hOa và khu virc bão v cong trInh khác theo quy 
djnh cüa pháp lut; xay dixng cong trInh khu vixc dà dugc cành báo ye nguy co' 1 
dat, lü quét, lü ông (trü trung hgp xây dirng cong trinh dê khãc phiic nhüng hin 
tuçlng nay); coi ni, lan chiêm din tIch, lan chiêm không gian dang dugc quãn l, si'r 
dçing hçip pháp cüa to chirc, Ca nhân khác hoc cüa khu vtxc cong cong, khu vrc sü 
diing chung. 

6. T chuc thi cOng xây dimg cong trInh không che chtn hoc có che chin 
nhung dê rcyi vài 4t lieu xây dirng xuOng các khu v1Ic xung quanh hoc dê vt 1iu xay 
drng không dung fbi quy djnh. 

Chtro'ng II 

NOT DUNG VA TRACH NHI1M PHOT HP 

Diu 6. Trách nhiêm cña do'n vi chü trl 

1. Kim tra, dOn d&, huâng dn vic thixc hin nhirn v cüa các dan vj ph& 
hçip; trrc tiêp thâm dnh hO so vii vic; xác djnh trách nEim cua các don vi lien quan 



trong tirng vi vic; tr?c  tip xü 1 hoc tharn muu, d xut hInh thüc xir 1 vi phm 
theo thâm quyên. 

2. Duy trI m& lien h, trao di thông tin giüa các don vj trong vic phi hp 
kiêm tra, xir l vi phm. Tiêp thu kiên cüa co' quan phôi h9'p, to chic nghiêncUu., 
tong hçip, báo cáo và tham muu Chü tjch UBND thành phô dë giãi quyët ye các van dê 
chua thông nhât giüa các don vj lien quan. 

3. Tham mini các van bàn chi do, t chüc các hot dng phi hçip kim tra djnh 
k' hotc dt xuât. Trong truà'ng hçp can thiêt, du'çic quyên yeu câu Thu tru'&ng các don 
vj hotc cá nhân có lien quan cung cap thông tin dê phiic vit cong tác xu 1 vi phm. 

Diu 7. Trách nhim cüa do'n v phi hqp 

1. Tham gia dy dü các hot dng theo các ni dung yêu cu cüa don vj chü tn. 
Cu can b, cong chüc có dti näng luc, trách nhim tham gia phôi hç'p khi cO yêu câu; 
cung cap kjp th?i các thông tin, so 1iu có lien quan den lTnh vi'c quãn l và chju trách 
nhim ye tInh chInh xác cüa thông tin, so lieu do. 

2. TuânthU v thai gian dOng gop kin theo yêu c.0 cüa do'n vi chü tn và chju 
trách thim ye các kiên c1ia Co quan minh. 

3. Dan vj phi hp d nghj diu chinh ni dung, thi gian phi hçp d bào dam 
chat luçing, hiu qua cong tác (nêu không the bô trI lirc lucng, phuong tin dê tham gia 
phôi hçTp theo thi gian doii vj chü trI xay dçrng); du'Qc phép yêu câu co' quan chü tn 
cung cap tài lieu, thông tin can thiet, phic vii cho cong tác phôi hçp. 

Diu 8. Nhim vi•i, trách nhim quán I trt tr xây di,i'ng cüa phông Quãn 
1 do thl 

1. Nhim vi cüa phOng Quán 1 do thj 

a) Phi hçp vi UBND các phut.mg, xà thirc hin cong tác tuyên truyn, huO'ng 
dn các to chirc và nhân dan chap hành các quy dnh cüa pháp 1ut ye trt tr xây drng 
trên dja bàn. Phôi hçp vi phông Van hóa và Thông tin, Trung tam vAn boa thông tin 
the thao trong cong tác tuyên truyên, phô biên pháp lut ye xây dirng trên dja bàn 
Thành phô. 

c) Huing dn v chuyên mOn, nghip vii cho UBND các phu'ng, xA, di Quân 
l trt ti,r do thj trong cOng tác cap phép xây dirng, cOng tác quán l trt tu xây drng 
trên da bàn Thành phO. 

d) D xut Chü tjch UBND Thành ph xem xét, xu 1 trách nhirn dôi vi t chuc, 
cá nhân có lien quan buông lông quàn l, thieu tinh than trách nhirn trong thixc thi cong 
vii dê xây ra vi phm trt ti' xây drng nghiêm tnçng trén dja bàn quãn 1. 

e) Djnh ki 06 tháng, tng h9'p tInh hInh, kjp thii tháo gO' khó khAn vung mc 
trong cong tác quàn l tnt tir xây dirng & dja phuang. 

2. Trách nhim cüa Tru'&ng phOng Quàn l do thj 

a) Clii do các b phan, cá nhân thuc quyn quàn l thic hin các nhim viii tii 
khoãn 1 Diêu nay. 



b) Báo cáo, d xut Chü tjch UBND Thành ph các bin pháp d ch.n chinE, 
khac phiic nhüng ton tai, han chê trong cong tác quàn 1 trt tr xây dimg trên dja bàn 
Thành phô. 

c) Kin nghj Chü tjch UBND Thành ph xem xét trách nhim cüa Chü tjch 
UBND các phtRing, xà và các to chrc, cá nhân du'c'c phân cong quàn 1 t4t tir xây 
dmg buông lông quán l, thiêu tinh than trách nhim trong thirc thi cOng vii. 

d) TrInh Chü tjch UBND Thành ph ban hành các quyt djnh xü 1 vi phm trt 
tir xay dirng vtrqt thâm quyên cüa Chü tch UBND các phu?rng, xà theo quy djnh. 

Biu 9. Trách nhiêm, nhiin vi quãn I trIt tti xãy di•rng cüa UBND 
phtrô'ng, xä 

1. Nhim vii cüa UBND phuing, xà 

a) Chju trách nhirn toàn din triió'c pháp 1ut và UBND Thành ph v tInh hInh 
quán l trt tix xây dirng trên dja bàn. 

b) Chü trI, ph& hQp vói Dôi Quán 1 trt tix do thj, các phOng, ban chuyên mon cüa 
thành phô va các to chi'rc trong h thông chInh trj & dja phuang thirc hin tuyêntruyên, 
phô biên giáo diic pháp 1utvê xây dçrng và huàng dn các tO chüc, cá nhân chap hành 
các quy djnh cUa pháp lut ye trt tir xây dirng trén dja bàn. 

c) Chi do, diu hành trixc tip can b duge giao nEim v11 quàn 1 tr.t tr xây 
drng trên dja bàn thung xuyên kiêrn tra, giárn sat tInh hInh xây dirng trên dja bàn, kjp 
thM phát hin, 1p ho sa vi phtrn ye trt ty xay dçrng. 

d) Chi dto tip nh.n, luu trtt h sa vi phm v trt ti.r xay dirng za ban hãnh cac 
quyêt djnh xü 1 vi phm theo thârn quyên; K4p thii chuyên hO sa và kiên nghj Chü tch 
UBND Thành phô dé xir 1 dOi vi các tnthng h9'p vu9t thârn quyên; TO chirc thc hin 
quyêt djnh cu&ng chê xi'i' 1 vi phtrn do cap có thârn quyên ban hành de xfr 1 vi phm trt 
tix xây drng trên dja bàn quán 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

d) Chi do các ca quan, dan v có lien quan áp dung các bin pháp cn thi& d 
kjp thñ ngän chn doi vâi các cOng trInh xây dirng vi phtm trt tir xâydirng, không de 
vi phm tiêp diên sau khi dà có biên bàn vi phtm hành chInh hoc quyêt djnh xr 1 cüa 
cap có thâm quyên. 

e) Thu&ng xuyên ki&n tra, dOn dc và t chrc thirc hin kt 1un kim tra, quyt 
djnE xü l vi phm trt tr xây drng dO thj cüa cap thâm quyên dOi vi các cOng trInh 
xây drng trên dja bàn. 

g) Cung cp kjp thai, dy dü, chInh xác các thOng tin, tài lieu, h so vi phrn 
theo âê nghj cüa phOng Quán 1 dO thj hoc dan vj duc UBND Thành phO giao, dê 
phic vi cho hoat  dng thanh tra, kiêrn tra, giái quyêt khiêu ni, tO cáo và cir can b 
tham gia phôi hgp khi có yêu câu. 

h) Báo cáo dy dü và chinE xác tInh hInh quãn 1 t4t tir xay dirng trên dja bàn 
djnh k' ho,c dt xuât theo quy djnh hiên hành. 

2. Trách nhirn cüa Chü tch UBND phu'ng, xä 



a) Chi do các b phn, Ca nhân thuc quyn quàn 1 thic hin các nhim vi tti 
khoãn 1 Dieu nay. 

b) Kim tra, giám sat tmnh hinh trt tr xây dimg trên dja bàn; Thixc hin th.m quyn xi'r 
1 vi phm theo quy dnh ti Khoãn 1 Diêu 38 cña Lut xfr 1 vi phm hành chInh nãm 2012, 
Diêu 76 Nghi. dinh so 139/2017/ND-CP cüa Chinh phü và các quy djnh khác có lien quan. 

c) Xü 1 hotc kin nghj Chü tjch UBND Thành ph xü l di vó'i nhung can b, 
cong chüc duói quyên không hoàn thành chirc trách, nhim vii quail 1 trt tix xây 
dirng. 

d) Chju trách nhirn v tInh hInh vi phtrn trt tr xây dirng trên da bàn theo quy 
dnh tti Diêu 36, Diêu 64 Lut To chiirc chInh quyên dja phuo'ng. 

d) Chju trách nhim di vói các hot dng xây dirng trên dt công, dt nông 
nghip. Trong truô'ng h9p phát sinh vi phm, Chü tjch UBND phu'ô'ng, xà chi do can 
b dja chInh cap xà phôi hgp vdd Di Quán l trt tir dO thj và các co' quan, dcm vj lien 
quan kiêm tra, 1p ho so' xir l vi phrn theo 1mb virc dat dai. 

e) Chü dng d xut Chü tjch UBND Thành ph& phông Quán l do thj hiióng 
dan, ban hành bin pháp can thiêt, phü hçp thixc tê nhärn quán l trt ti.r xây dirng có 
hiu qua, dung quy djnh cüa pháp lu.t. 

g) Hoãn thin h so', trInh Chü tch UBND Thành ph ban hành các quyt djnh xu 
1 vi phm trt tir xây dirng vuçit thârn quyên cüa Chü tjch UBND phuà'ng, xà. 

Biu 10. Trách nhiêm, nhim vii quãn I trt tiy xIy dijng cüa 1Ji Quãn 1 
trt tir do thj 

1. Nhim vii cUa Di Quãn 1 trt tix do thj 

a) Chju trách nhirn toàn din theo chüc nang nhim vii tru'ót pháp 1ut và 
UBND Thành phô ye tlnh hlnh quán 1 trt tir xây drng trên dja bàn thành phô. 

b) Xây diing và t chCrc thrc hin k hotch ki&n tra, giárn sat các cOng trInh xây 
drng trên dja bàn; Phat hin, báo cáo kjp thii, 1p hO so' xir 1 các tru'à'ng hç'p vi phrn 
trt tr xay drng theo quy djnh cüa pháp lut và theo quy djnh cüa UBND thành phô 
Nam Djnh; Tham muu, dê xuât Chü tjch UBND Thành phô, Chü tjch UBND phuàng, 
xà ban hành Quyêt djnh xu pht vi phm hành chInh và áp dirng các bin pháp khäc 
phiic hu qua theo thârn quyen. 

c) Dugc yêu cu các co quan quán l nha nu'ó'c cung cp các tài 1iu nhu: h so' 
do an quy hoach xây dirng giây phép xây dirng và các tài lieu lien quan khác d phiic 
vii cho cong tác kiêm tra; yêu câu các chü dâu tu xuât trinh giây phép xay dçrng, các tài 
1iu lien quan den vic xay diing cOng trinh. 

d) PhM hçip vi co quan chuyên mOn thuc UBND Thành ph và vOi UBND 
phumg, xä tham muu, d xuât vi Chu tjchUBND Thành phô trong cOng tác quail i 
trt tir xây dçrng dO thj tren dja bàn thành phô; 1p  chuo'ng trInh, k hoch tuyen truyen, 
phO bien, giáo diic pháp 1ut ye cOng tác quán 1 trat t1r xây dixng do thj tren dja bàn d 
trInh Chü tjch UBND Thành phO phe duyt và to chc thirc hin. 



d) Thông tin, báo cáo djnh kST va dt xut v tInh hInh thixc hin nhim vii dugc 
giao theo yêu câu cüa UBND Thành phô qua phông Quàn 1 do thj. 

2. Trách nhim cüa DQi trrnmg DQi Quãn 1 trt tir do thj 

a) Chi dto các can b, viën chirc thuc quyn quãn 1 thirc hin các nhim vi td 
khoãn 1 Diêu nay. 

b) Chju trách nhim trthc ChU tjch UBND Thành ph và pháp 1ut v toàn b 
hott dng cüa Di Quán 1 trt tir do thj. 

c) Xü 1 theo thâm quyên trách nhim cüa viên chrc thuc phm vi quán 1 
trong vic buông lOng, thiêu trách nhim trong thrc thi cong vi, dê xày ra vi phm trt 
tr xây dimg trên dja bàn quàn l. 

Diu 11. Trách nhim cüa co' quan cong an 

1. Cong an Thành ph& Cong an phiRng, xà theo phân cp quàn 1 cüa ngành có 
trách nhiêm: 

a) Tham gia vào cOng tác nm tInh hInh, phán ánh kjp thai và báo cáo UBND 
cüng cap ye các vi phm trt tix xây dirng. 

b) Xây dirng phuo'ng an dam báo an ninh trt tx, an toàn cho các lrc luçing tham 
gia cil&ng chê cong trInh vi phtm trt tr xây dirng. 

c) T chüc diu tra, xü 1 các hành vi vi phm trt tir xây d%rng nghiêm tr9ng 
xãy ra trên dja bàn quán l. 

d. Thirc hin các nhim vii do Chü tjch UBND cüng cp giao trong vic ngän 
chtn và xir 1 các cOng trInh vi phm trt tir xây dirng. 

2. Cong an Thành ph tang cuô'ng phi hçp vói don vj thuc UBND Thành ph 
và UBND cácphu&ng, xâ trong cong tác quail l trt tr xây ding theo chüc nang quail 
l nhà nm9c ye an ninh trtt tir; áp diing các bin pháp can thiêt dé kjp thai ngan ch.n, 
xü l dôi vâi các cong trInh xay dirng vi phm trt tr xây di.rng, không dé vi phm tip 
diên sau khi dä có biên bàn vi phrn hành chInh hoc quyêt djnh xir 19 cüa các cap có 
thâm quyên, dam bào an ninh trt ty trong qua trInh xir 19 vi phtm theo thâm quyên. 

Diu 12. Trách nhim cfla phông Tài nguyen và Môi tru'ô'ng 

Trong qua trinh thixc hin các thu tc lien quan dn chüng nhn tài san gn 1in 
trên dat, nêu phát hin i'a các trung hgp vi phm trat  tr xây dirng thi chuyên ho so cho 
UBND phithng, xà dé kiêm tra, xü 19 vi phm theo quy djnh pháp 1ut. 

Diu 13. Trách nhim cüa Trung tam phát trin ciim cOng nghip 

Thirc hin t& cOng tác quàn 19 CCN An Xá theo chtrc näng nhim vçt; quán 19 
chtt chë xây dçrng cOng trInh theo quy hoch chi tiêt và dci an dâu tu xay dçrng dugc 
phê duyt; kiêm tra, phát hin các trithng hgp vi phm trt tçr xây drng thI chuyên ho 
so cho UBND phung, xà dê 1p biên bàn xir 19 vi phm theo quy djnh pháp lut. 



Diu 14. Trách nhim cüa van phông HDND — UBND thành ph 

Chju trach nhim kim tra v mt th thirc Quyt djnh xü 1 vi phm hành chInh 
thuc thãm quyên cüa Chü tjch UBND thành phô tru&c khi trInh Chü tjch UBND thành 
phô quyêt dnh lien quan den vi phm trong lTnh vçrc trt tr xây drng, trt tir do thj. 

Diu 15. Trách nhim cüa các phông, ban, ngành có lien quan 

Các Ca quail, dan vi, dja phuang nêu trên phái dc l.p chju trách nhim truOc 
pháp lut và truâc Chii tjch UBND thành phô khi dê xáy ra các vi phm thuc phm vi 
trách nhim cüa cá nhân và dan vj do mlnh quail 1mà không dugc phát hin, xir 1 
kjp thai hoc xü l, tham muu xir 1 không kiên quyêt, không trit dê, không bet trách 
nhim theo quy djnh (bao gôm Ca linh vxc duçc giao chü trI hoc phôi hçip xü lv). 

Cáe phông, ban, ngành: Thanh tra Thành ph& Kinh t, Van hóa, Tài chInh K 
hoch, Ciic thuê Thành phô, Giáo diic và Dào tto, Lao dng Thuong binh và Xä hôi, 
Ni vit, Tir pháp, Trung tam phát triên cjm cong nghip và các ban, ngành có lien 
quan theo chIrc näng, nhirn vi duçc giao tang cuOng phôi h9p vi phông Quàn l do 
thj và tham muu UBND Thành phô trong cong tác quàn l trt tir xây drng; Chju trách 
nhim truóc pháp lut và UBND Thành phô ye các ni dung có lien quan dirçic giao 
quail 1. 

Diêu 16. Trách nhim cüa can b, cong chile, viên chiuc duVc  giao nhim vi 
quãn 1 trot tiy xây dirng 

1. Kim tra, phát hin và báo cáo kjp thôi nhüng vi phrn trt tir xay drng trên 
dja bàn dirçrc giao quãn 1; kjp thOi 1p ho so, xi:r l vi phim theo thâm quyên hoc 
kiên nghj Ca quan có thâm quyên bin pháp xü 1 vi phm trt tir xây drng theo ch'crc 
nàng, nhim vii dirge giao. 

2. Chju trách nhim v nhttng vi phm trong quail 1 trt tir xây dirng; Thy theo 
tInh chat, mirc d sai phm bj xir l theo các quy djnh cüa pháp lut. 

Chiro'nglV 

TO CHYC TI{lJ'C HIN 

Diu 17. Ch d thông tin, báo cáo, liru trfi ho so', tài 1iu 

1. Tt Ca CC cong trInh xây dirng du phâi 1p h so' quãn 1 dy dü và chInh 

xác k ti'r th?LYi dim khô'i cong dn khi cong trInh hoàn thành và dua vào si:r diing. 

2. UBND phuô'ng, xa và DQi Quán 1 trt tir dO thj phi hgp cht che trong cOng 

tác nm bt tInh hInh, trao di thông tin, luu trtt h so, tài 1iu lien quan dn tInh hInh 

quail 1 trtt tir xây dçrng trên dja bàn theo thm quyn và quy djnh cüa pháp lut. 

3. UBND phung, xa và Di Quàn l trt tir do thj có trách nhim thung xuyen 

tng hqp, báo cáo UBND Thành ph& (qua phông Quãn 1 dO thj) dy dü và chinh xác 

tInh hInh quail 1 trt ti,r xay dirng trên dja bàn theo djnh k' tháng, qu, näm (vào ngày 



15 hang tháng di vii báo cáo tháng, ngày 10 tháng cui qu d6i vâi báo cáo qu, 
ngày 20 tháng 11 di vi báo cáo nàm). 

4. Phông Quãn l do thj cO trách nhim thung xuyên thng hcip báo cáo UBND 
Thành phô, chInh xác tinh hinh quàn l trt t%r xay dçrng do thj trên da bàn theo djnh 
k' tháng, qu, nàm (vao ngày 20 hang tháng di vói báo cáo tháng, ngày 15 tháng cui 
qu di vói báo cáo qu, ngày 30 tháng 11 di vói báo cáo nàm). 

5. Djnh k' 6 tháng, hang nàrn, Phông Quán 1 do thj th chüc giao ban các b, 

cong chüc, viên chüc kh& do thj d dánh giá tInh hInh và d ra bin pháp thirc hin 

nhim vi quail 1 trt tir xay dirng trên dja bàn, tng hçip báo cáo UBND Thành ph& 

Diêu 18. Khen thu'ô'ng 

Tp th& cá nhân có thành tIch trong cong tác quàn 1 trt tix xây dung trên dja 
bàn Thành ph s duçc xem xét khen thu&ng djnh k5' hoc dt xut theo quy djnh cña 

pháp luat  và UBND Thành pM v cOng tác thi dua, khen thung. 

Diêu 19. K mat 

1. Thu tru&ng các Ca quail, dan vj dugc giao nhim vii chju trách nhim ye kêt 
qua thirc hin nhim vii cüa ca quail, dan vj trong cOng tác quàn 1 trt tir xây drng. 

2. Can bô, cong chác duc giao nhim v1i quail l trt tir xây dung nhung thiu 

tinh thin trách nhiêm, buông lông quán l hoc có du hiu bao che, tip tay cho vi 
phtm thI tüy theo tInh cht, mirc d sé bj xern xét x1r l theo quy djnh cüa pháp lut v 

can b, cOng chuc. 

Diu 20. Diu khoãn thi hành 

Trong qua trInh thuc hiên, nu CO phát sinh, vrnng mac can duqc huâng dn 

hotc cn dugc M sung, diu chinh Quy ch& các Ca quan, dan v, th chuc, Ca nhân CO 

trách nhim kin nghj, báo cáo d xut, gui phOng Quán l do thj d duc hu'ó'ng dn 
trin khai hoc d tng hçip, báo cáo UBND Thành pM xem xét, quyt djnh süa di, 

sung Quy ch cho phü hçp./. 



UBND THANH PHO NAM DINH 

PHONG QUAN LY DO THI 

S: 74  /TTr- PQLDT 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p — Tçr do — Hanh phüc 

TP. Nam Dinh, ngày 06 tháng 07 nãm 2021 

TO TRINH 

V vic ban hành Quy ch phôi hçrp quail 1 trt tiy xây dçng 

trên dja bàn thành phô Nam Djnh 

KInh gui: UBND thành ph Nam Dnh. 

Can th Lu2t T chi'rc chInh quyn ct/a phzrnng s 77/2015/QHJ3 ngày 
19/6/2015, 

Can cir LutIt tha ctói, ho' sung rn5t so' ctiu cta Lult To chtc Chmnh phá 
và Luit TO cht'i'c chInh quyên ct/a phuvi'zg ngây 22/11/2019; 

Can c& Lugt Xdy dicng so' 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014, Luélt si,'a dOi, 
bO sung mç5t sO dléu cia Lut Xáy ditng so 62/2020/QH14 ngây 1 7/6/2020, 

án thLuçt Xii lj viphqrn hânh chInh so' 15/2012/QHJ3 ngay 20/6/2012; 
Luát siia ctOi, ho sung môt sO d7êu cia Luát Xii I' vi pliam hOn/i chin/i cO 
67/2020/QHJ4 ngày 13/11/2020 

Cãn cii Ngh/ ct/nh so' 81/2013/ND-CF ngOy 19/7/2013 cña Chinh phi quy 
dinh chi tiêt mt sO ctiêu và bin phOp thi hành Lut xii l3 vi phirn hOnh chInh; 

Can cii Ngh/ ct/nh 5o' 9 7/201 7/ND-CP ngOy 18/8/2017 ci'ia ChInh phi siia 
ctOi, hO sung mt sO Diêu cia Ngh/ ct/nh sO 81/2O13/ND-CP ngOy 19 thOng 7 
näm 2013 cia ChInh phv quy ct/nh chi tiêt m5t sO Diêu vO bin phOp thi hOnh 
Lut Xii 1j viphgm hành chmnh, 

Can cii Ngh/ ct/nh so' 139/20]7/ND-CP ngOy 27/11/2017 cia ChInh phi 
quy ct/nh xii phgt vi phgm hành chInh trong hoçit ct5ng ctOu tic xáy dicng, khai 
thác, chê biên, kinh doanh khoOng sOn lOm vçIt liu xOy dirng, sOn xuOt, kinh 
doanh vIt lieu xdy dy'ng; quOn lj cOng trInh hçt tOng kj thuát, kinh doanh hOt 
ctng sOn, phát triên nhà 6', quOn l th dyng nhO và cOng sà, Ngh/ ct/nh so 
21/2020/ND-CF ngày 17/02/2020 ci'ia ChInh phO siia ctOi, hO sung rn5t sO ctiêu 
cith Ngh/ ct/nh sO 139/2017/ND-CF ngOy 27 thOng 11 nám 2017 cia C'hmnhph; 

1än cii Thông tu' sO 03/TT-BXD ngOy 24/4/2018 cOa Bç5 XOy dcng hu'O'ng 
dan mç5t sO ctiêu cith Ngh/ ct/nh sO 139/2017/ND-CT ngày 27/11/2017 cOa 7hmnh 
pht quy ct/nh xii phgt vi phgrn hOnh chInh trong hoit ct5ng ctOu ttr xOy dii'ng; 
khai thác, ché biên, kinh doanh khoOng sOn lOm vt liu xOy dy'ng, san xuo't, kinh 
doanh vt lieu xOy dyng; quOn 1j5 cOng trinh hg tang k9 thuát; kinh doanh bo't 
ct3ng sOn, phát trién nhà 6', quOn 1j5 th dyng nhO vO cOng sà, 

1 



yên Trtrô'ng Anh 

Can cü Báo cáo thm djnh s 191/BC-PTP ngáy 02/7/202 cüa phông Tu 
pháp thành pM ye vic thâm djnh Du thão Quy chê phôi hçp quán 1' trt tir xay 
drng trén dja bàn thành phô Nam Djnh. 

Phông Quàn 1r  do thj trân tr9ng d nghj UBND thành pM ban hành quyt 
djnh "Quy chê phôi hçp quail 1r trtt tir xây dirng trên dja bàn thành phO Nam 
Djnh"./. 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- Luu PQLDT. 
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UBND TP NAM DINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
PHONG TIf PHAP Dc Ip  - Tr do - Hinh phiic 

S: 191/BC-PTP TP. Nam Din/i, ngày 02 tháng 7 näm 2021 

BAO CÁO 

Thm djnh diy thão Quy ch phi h9p quãn 1 trot tr xây drng 

trên dja bàn thành phô Nam Djnh 

KInh gui: UBND thành ph Nam Djnh 

Ngày 01/7/2021, Phông Tu pháp nhn duçic Cong van s 385/P.QLDT ciia Phông 

Quàn 1 do thj V/v thm djnh dr thào Quy ch phi hgp qun 1 trt tr xây drng trên 

dja bàn thành ph Narn jnh. Qua thm djnh 1i (thm djnh thn 2), dir thào Quy ch noi 

trén dä dam bào theo quy djnli (nhtng ni dung Phông Tu pháp d nghj theo Báo cáo 

thm djnh s 189/BC-PTP ngày 30/6/202 1 dã duge Phông Quàn 1 dO thj sra di, hoàn 

thin). Phông Tu pháp d nghj Phàng Quán 1 do thj pMi hp vâi Van phàng HDND 

và UBND thành ph tham muu ban hành van bàn theo quy djnh. 

Trên day là Báo cáo thrn djnh dir tháo Quy ch phi hçip quãn 1 trt tir xây dçrng 

trén dja bàn thãnh phéi Narn Djnh, Phông Tu pháp xin báo cáo UBND thành pM xem 

xét, quy& djnh ban hành. 

Niinhân: PHUACH 
- UBND thành pho; — 
- Phông QLDT thành phé; 
-LtiuVT. 

it Khoa 

'HÔNG 
:h 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO NAM D!NH Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S6: IQD-UBND TP. Nam DIn/i,  ngày tháng nãm 2021 

QUYET D!NH 

BAN HANH QUY CHE PHOI HOP QUAN L TR4T TV' XAY DTfNG TREN DIA 
BÀN THANH PHO NAM DTNH 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM DNH 

Can c& I/uat  T cht'c chInh quyên dja phu'o'ng sO' 77/2015/QH13 ngày 

19/6/201. 

Cän c& Luç2t tha ddi, b sung m(5t sO' diu cla Lu2t T chtc Chin/i phz và Lu2t 

Td ch&c chIn/i quyn djaphu'o'ng ngày 22/11/2019, 

Can cii' LutXây c4mg so' 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; Luát tha dO!, bO sung 

mç5t so' diu cza LutXây 4mg so' 62/2020/QHJ4 ngày 1 7/6/2020; 

Can ci Luçt Xz' lj viphgm hành chInh so' 15/2012/QHJ3 ngày 20/6/2012,' Luát 

tha do'i, bo' sung mt so' diu cia Luat  Xi'i' lj vi phgm hành chIn/i sO' 67/2020/QH14 

ngày 13/11/2020 

Can th Nghj djnh so' 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cia ChInh pht quy djnh 

chi tiê't mt so' diê'u và biçn pháp thu hành Lugt xz'r l5 viphgm hành chIn/i,' 

Can ci'Nghj djnh sO' 97/2017/ND-CF ngày 18/8/2017 cza ChInhphi tha dái, 

bd sung m5t so' Dieu cza Nghj djnh soL  81/2013/ND-CF ngày 19 tháng 7 näm 2013 cza 

ChInh p/in quy djnh chi tiet mi2t so' Diu và biçn pháp thi hành Lugt Xi,'c l vi phgm 

han/i chin/i; 

ãn ci Nghj djnh so' 139/2017/ND-CF ngày 27/11/2017 c?a C'hInh phi quy 

djnh xz'r phgt vi phgm han/i chin/i trong hogt dQng dd'u tu' xây c4tng,  khai thác, ché' 

biê'n, kinh doanh khoáng san lam vt lieu xáy c4mg, san xudt, kin/i doanh vgt lieu xáy 

dyng, quán lj cong trInh hq tdng k5Y thut,' kinh doanh bat dç5ng san, phát trié'n n/ia 6; 

quán ly th dyng nhà và cOng sà, Nghj djnh so' 21/2020/ND-CP ngày 17/02/2020 cta 

ChInh p/in tha do'i, bo' sung mç5t so' diu cna Nghj d.inh so' 139/201 7/ND-CF ngày 27 

tháng 11 nám 2017 cna C'hInh p/in,' 

Can cn' Thông tu' 56 03/TT-BXD ngày 24/4/2018 cna B Xáy dy'ng hu'ó'ng do"n 

mt so' diu cna Nghj d/nh sO' 139/2017/ND-cF ngày 27/11/2017 cna ChInh phi quy 



djnh th phgt vi phgm hành chInh trong hogt d3ng ddu tw xáy dyjng, khai thác, chê 
biê'n, kinh doanh khoáng san lam v.2t lieu xáy dmg, san xuá't, kinh doanh vat lieu xáy 
dmg, quán l cong trinh hg tdng k5 thuat,  kinh doanh Mt dç5ng san, phát trié'n nhà ó', 
quán l th dyng nhà và cOng sà; 

Theo d nghj tgi Ta trInh sO' 74 /TTr-QLDT ngày 06/7/2021 cla phông Quán 
lj dO thj, Báo cáo thdm djnh sO' 191/BC-FTP cia phOng Tzrpháp thành M. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch ph& hcTp quân 1 trt tir 
xây dirng trên dja bàn thành pM Nam Djnh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu iyc thi hành k tà ngày k. Các quy djnh trithc 
day do UBND thành pM Nam Djnh ban hành Co ni dung trái vó'i quy djnh ti Quyt 
dinh nay du bäi bO. 

Diu 3. Chánh Van phông HDND và UBND Thành ph& Thu trrnmg các phông, 
ban, ngành CO lien quan, Chü tjch UBND xà, phuO'ng và eác t chüc, cá nhân có lien 
quan trên dja bàn Thành phô chju trách nhim thi hành Quyêt djnh  này.I.4

, 
 

TM. UYBAN NHAN DAN No', nhan: 
- UBND tinh (d b/c); CHU TICH 
-Nhi.rDiu 3; 
- Thuäng trUc Thành üy; 
- Thtrông tWc  HDND Thânh ph; 
- Chü tch UBND Thãnh ph6; 
- Các PCT UBND Thânh ph6; 
- Các S&: Xây th,mg, Tix phap; 
- Website Thãnh pM; 
- Luu: VT, các VP. 

Ph,m Duy Hung 
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