
    UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        QUẬN CẨM LỆ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

   Số:        /UBND-PQLĐT                            Cẩm Lệ, ngày   tháng  11 năm 2018 

V/v báo cáo kết quả triển khai 

 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU 

            của Thành ủy 

 
 

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân quận    

Thực hiện Công văn số 409/HĐND-PC ngày 14/11/2018 của Hội đồng 

nhân dân quận về việc báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao 

động theo Chỉ thị 21-CT-TU của Thành ủy. UBND quận Cẩm Lệ có báo cáonhư 

sau: 

 I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo 

 - Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND quận về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành 

ủy trên địa bàn quận Cẩm Lệ; 

 - Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc ban 

hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Quản lý Đô thị và Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình trên địa bàn 

quận Cẩm Lệ sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản;  

 - Quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 về Ban hành 

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Cẩm 

Lệ; 

 - Tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 21, Kế hoạch số 10619/KH-UBND 

ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch 157/KH-UBND của 

UBND quận và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018. 

 - Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 thành lập Tổ Kiểm tra 

liên ngành kiểm tra công tác hậu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận.  

 - Quyết định số 6670/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND quận ban 

hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Cẩm 

Lệ thay thế cho Quyết định 4967/QĐ-UBND; 

 - Quyết định số 6671/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND quận ban 

hành Quy trình Cấp phép xây dựng; 

 - Xây dựng trang thông tin Facebook Quản lý đô thị theo địa chỉ 

https://www.facebook.com/groups/quanlydothicamle và xây dựng nội quy và quy 
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chế hoạt động của Facebook quản lý đô thị của các đơn vị liên quan (hiện đang xin 

ý kiến của các đơn vị liên quan trước khi hoạt động) 

 2. Công tác tuyên truyền 

Ban hành Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 14/6/2018 triển khaicông tác 

tuyên truyền về lĩnh vực trật tự xây dựng thực hiện CT21; Nội dung triển khai 

như sau: 

a) Lắp đặt 07 Bảng Pano công bố 06 dự án quy hoạch đang triển khai ngoài 

thực địa; gồm:Cụm công nghiệp Cẩm Lệ; Các hộ dân bị ảnh hưởng tại trạm xử 

lý nước thải khu công nghiệp Hòa Cầm; Khu dân cư Nam Lê Trọng Tấn;Khu 

vực phía Nam CK55; Đường nối Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc; Khu phố 

Chợ Hòa Phát. 

b) Lắp đặt Bảng quy định “Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện xây 

dựng công trình” tại 51 nhà họp tổ và 07 Tổ 1 cửa điện tử quận và phường. 

c) Xây dựng và cấp phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền phổ biến các nội dung về 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại Nghị định 

139/2017/NĐ-CP và Thông tư 03/TT-BXD về thực hiện Nghị định 139.  

d) Xây dựng 100 cuốn Tài liệu nghiệp về công tác quản lý đô thị cấp phát 

cho các Lãnh đạo UBND quận, các phòng ban liên quan của quận và HĐND và 

UBND 06 phường. 

e) Phối hợp với Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc Bộ Xây 

dựng tổ chức lớp tập huấn nghị định 139/2017/NĐ-CP cho toàn thể lãnh đạo, 

chuyên viên các phòng ban chuyên môn của quận và UBND các phường vào ngày 

17/8/2018 tại Hội trường UBND phường Hòa Thọ Đông. 

Đến nay, các nội dung của Kế hoạch đã được triển khai và hoàn thành. 

3. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát và xử lý khi phát hiện ra vi phạm 

Tổng số giấy phép được cấp tính tới ngày 15/11/2018 là4203 hồ sơ. Trong 

đó: hồ sơ trễ hẹn là 30 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,74%(tỷ lệ trễ hẹn cho phép là dưới 5%) 

a) Tổng số công trình được kiểm tra: 2317 trƣờng hợp, trong đó: 

- Số công trình xây dựng nhà có giấy phép:2293 trƣờng hợp, chiếm tỷ lệ 

98,96%trên tổng số lượng công trình kiểm tra. 

- Số công trình xây dựng trái phép: 03 trƣờng hợp, chiếm tỷ lệ 0,13% trên 

tổng số lượng công trình kiểm tra, 

- Số công trình xây dựng nhà sai phép: 33 trƣờng hợpchiếm tỷ lệ 1,42% 

trên tổng số lượng công trình kiểm tra 
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- Số công trình xây dựng nhà không phép: 21 trƣờng hợpchiếm tỷ lệ 

0,9%trên tổng số lượng công trình kiểm tra 

(có biểu mẫu đi kèm) 

b) Kết quả xử lý cụ thể của các cơ quan chức năng: 

- Số công trình xây dựng trái phép: Đã tháo dỡ 03 trường hợp vi phạm 

- Số công trình xây dựng nhà sai phép:  

+ Đã tham mưu UBND quận ban hành 30 Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 360.500.000 đồng.  

- Số công trình xây dựng nhà không phép:  

+ Đã tham mưu UBND quận ban hành 19 Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 296.250.000 đồng. 

4. Công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng 

Tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động thi công xây dựng công trình không che 

chắn gây mất vệ sinh môi trường xung quanh, mỹ quan đô thị,… khi đi kiểm tra 

thực tế các công trình xây dựng.Về tuyên truyền lĩnh vực an toàn lao động, hiện 

nay UBND quận đã giao cho phòng Lao động thương binh xã hội xây dựng dự 

thảo và đang lấy ý kiến của các đơn vị liên quan. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Các cơ quan đơn vị thuộc quận (Đội kiểm tra quy tắc đô thị, phòng Quản lý 

đô thị) thường xuyên phối hợp cùng vớiUBND các phường tuyên truyền Chỉ thị 

21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Thành ủy, Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 

29/01/2018 của UBND quận và các văn bản có liên quan đến các cá nhân, tổ chức 

trên địa bàn quận, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Quy chế phối 

hợp giữa các ngành được kiện toàn, trong đó đã quy định cụ thể trách nhiệm từng 

đơn vị liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng, khắc phục được tình trạng 

chồng chéo về thẩm quyền kiểm tra như trước đây (Đội QTĐT quản lý các tuyến 

đường >=10,5m; phường quản lý các tuyến đường <10,5m). Ứng dụng mạng xã 

hội Zalo để kết nối các đơn vị, cá nhân phụ trách trong việc thông tin, trao đổi 

chuyên môn nghiệp vụ và thông báo các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng để 

phối hợp xử lý. Chất lượng thẩm định cấp phép xây dựng ngày càng nâng cao và tỷ 

lệ hồ sơ trễ hẹn giảm rõ rệt(0,74%), đồng thời đã điều chỉnh mẫu lại giấy phép xây 

dựng mới (có xác nhận về thông báo thuế và thông báo khởi công của công dân ở 

mặt sau giấy phép) để tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nắm được tình hình 

xây dựng ở từng địa phương. 

 Công tác tuyên truyền các quy định về lĩnh vực xây dựng được đẩy mạnh 

với hình thức như: cắm bảng pano quy hoach, lắp đặt bảng quy định tại nhà họp, 

phát phiếu hướng dẫn các quy định sau khi được cấp phép xây dựng (đính kèm 
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theo giấy phép khi trả hồ sơ)…đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân 

nắm.  Đa số cá nhân, tổ chức đã chấp hành xin giấy phép xây dựng trước khi xây 

dựng cũng như chấp hành đúng theo giấy phép thể hiện qua tỷ lệ phần trăm các 

công trình kiểm tra có giấp phép là 98,96% và tỷ lệ xây dựng sai phép thấp 1,42%. 

Kết quả đạt được đã phản ánh được nỗ lực tích cực của các cơ quan, đơn vị 

liên quan của Quận trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Các giải pháp chỉ mới 

ở bước đầutrong công tác triển khai, chưa thể hiện hết hiệu quả mang lạivề công 

tác quản lý khi đưa vào thực hiện. 

Ngoài những kết quả đạt được, công tác quản lý trật tự xây dựng hiện nay 

còn gặp nhiều khó khăn sau: 

1. Hiện nay, các phường chưa nắm được tình hình khởi công xây dựng trên 

địa bàn, nguyên nhân do phần lớn các tổ chức, cá nhân không thực hiện nội dung 

thông báo khởi công trước 07 ngày cho chính quyền địa phương được biết sau khi 

được cấp phép. Trong khi đó lực lượng kiểm tra còn mỏng, chưa đảm bảo cho việc 

tuần tra (số liệu cấp phép xây dựng không thể phản ánh tình hình thực tế xây dựng 

ở từng địa phương). 

2. Thời gian giải quyết hồ sơ cấp phép theo quy định của Luật Xây dựng, 

Nghị định của chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng là 15 ngày làm 

việc. Trong khi đó, thời gian giải quyết cấp phép xây dựng được quy định trong bộ 

thủ tục hành chính do thành phố ban hànhchỉ có 10 ngày. Do đó, không đảm bảo 

thời gian để giải quyết hồ sơ trong điều kiện thành phố đã phân cấp cho các quận, 

huyện cấp phép các công trình cấp III khác nhà ở riêng lẻ khi mà tình hình nhân sự 

của Phòng QLĐT hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. 

(số lượng hồ sơ cấp phép trên địa bàn rất nhiều (năm 2016: 3300 hồ sơ, năm 

2017: 3851 hồ sơ, tính đến tháng 10 năm 2018: 3983 hồ sơ, số lượng hồ sơ tăng 

đều qua từng năm và có số lượng nhiều nhất trong các quận huyện).  

3. Một số tuyến đường quy hoạch kiến trúc có quy định chiều cao công trình 

tối thiểu 02 tầng hoặc 03 tầng (ví dụ như: Đường 10m5, khu đô thị sinh thái Hòa 

Xuân GĐ 1A và GĐ2) còn gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý vi phạm đối với 

trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép về hành vi giảm số tầng. 

4. Mức phạt theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính 

phủcao nên dẫn đến khó khăn trong việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các 

phường thực hiện tốt các giải pháp, quy chế phối hợp đã ban hành. Đổi mới 

phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả quản lý. 
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2. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận, 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, nhất là hành vi không thông 

báo chính quyền địa phương khi khởi công xây dựng của các tổ chức cá nhân. Nắm 

rõ tình hình xây dựng thực tế để thực hiện tốt công tác quản lý. 

 3. Tăng cường công tác tuyên truyền và hoàn thiện các nội dung tuyên 

truyền về thực hiện Chỉ thị 21 của Thành ủy, Nghị định 139 và Thông tư 03. 

 4. Kiện toàn lại nhân sự của Phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc đô 

thị đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

 5.Tiếp tục kiến nghị UBND thành phố điều chỉnh thời gian cấp phép xây 

dựng của các quận, huyện trong bộ thủ tục hành chính của thành phố là 15 ngày 

theo quy định của Luật Xây dựng. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quận quan tâm trong công tác kiện 

toàn nhân sự của Phòng Quản lý Đô thị và Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận để  đáp 

ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.  

Vậy, UBND quận có báo cáo gửi Hội đồng nhân dân quậnđược biết./.

  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT HĐND quận; 

- CT, PCT UBND quận; 

- QLĐT, Đội QTĐT quận; 
- Lưu: VT,QLĐT.Quý.2b 

 

                    Lê Văn Sơn 
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