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Tình hình cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng

Quý 1 năm 2022 (tính đến hết ngày 31/3/2022)

1. Khái quát chung về tình hình cấp phép và quản lý cấp phép xây 
dựng trên địa bàn quản lý:

Trong 03 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn phường có 35 trường hợp chủ 
đầu tư được cấp giấy phép xây dựng, công tác kiểm tra trật tư xây dựng trên địa 
bàn phường được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhắc nhở, lập biên bản, dừng 
thi công xây dựng các công trình chưa có giấy phép xây dựng, sai giấy phép xây 
dựng được cấp.

Các chủ đầu tư khi được cấp giấy phép xây dựng không thực hiện nội 
dung thông báo ngày khởi công xây dựng công trình về cho UBND phường để 
UBND phường có thông tin và chủ động kiểm tra.

Sự phối hợp và hợp tác của các chủ đầu tư với cán bộ đi kiểm tra còn chưa 
tốt, cung cấp giấy phép xây dựng khi được kiểm tra còn chậm trễ gây mất thời 
gian khi tổ chức kiểm tra.

Các chủ đầu tư xây dựng đa số không có bản vẽ thiết kế thi công, nên bản 
vẽ cấp phép xây dựng thường chỉ được vẽ để thực hiện cấp phép xây dựng, thực 
tế xây dựng lại điều chỉnh nên các trường hợp sai vị trí, sai diện tích xây dựng so 
với giấy phép được cấp là có nhiều.

Đối với riêng khu đô thị Constrexim, các chủ đầu tư còn chưa đáp ứng 
được đúng mật độ xây dựng được cấp, các công trình xây dựng thường được chủ 
đầu tư giải thích là xây tường rào, tuy nhiên sau khi hình thành thường hoàn 
thiện hết cả diện tích đất sử dụng (thường diện tích này nằm phái sau nên khó 
khăn trong công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời).

2. Tổng hợp công tác cấp phép và quản lý cấp phép xây dựng
2.1. Xây dựng có GPXD:
- Tổng số giấy phép đã được cấp trên địa bàn xã, phường: 35 giấy phép.
- Trường hợp xây dựng đúng với GPXD đã được cấp: 28 trường hợp.
- Trường hợp xây dựng sai so với GPXD đã được cấp: 0 trường hợp.
2.2. Xây dựng không có GPXD:
- Tổng số trường hợp xây dựng trái phép: 01 trường hợp.
- Tổng số trường hợp xây dựng không phép: 02 trường hợp.
2.3. Xử lý vi phạm xây dựng:
- Trường hợp đã xử lý vi phạm xây dựng: 0 trường hợp.



   Trong đó:
+ Số vi phạm xây dựng đã lập biên bản: 02 trường hợp.
+ Số vi phạm xây dựng chưa lập biên bản: 0 trường hợp.
+ Số vi phạm xây dựng đã được xử lý: 02 trường hợp.
+ Số vi phạm xây dựng chưa được xử lý: 0 trường hợp.
- Trường hợp xử lý vi phạm nộp phạt: 0 trường hợp.
   Trong đó:
+ Tổng số tiền phải nộp phạt: 0 đồng (= 0 trường hợp).
+ Tổng số tiền đã nộp phạt: 0 đồng (= 0trường hợp).
+ Tổng số tiền chưa nộp phạt: 0 đồng (= 0 trường hợp).
3. Đề xuất, kiến nghị: 
- Hiện tại quy định về các biện pháp ngăn chặn thi công đối với các công 

trình xây dựng sai phép, không phép còn chưa có quy định cụ thể, việc xử phạt 
vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục trong quyết định xử phạt 
thì khi đó công trình đã xây dựng được nhiều, nên biện pháp ngăn chặn đối với 
các công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp là rất cần thiết, đề nghị 
UBND thành phố có hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện.

- Đội quản lý trật tự đô thị thành phố khi kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư 
xây dựng công trình sai giấy phép tuy nhiên không trực tiếp xử lý mà chuyển 
UBND phường xử lý. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, đối với các công trình 
mà đội quản lý trật tự đô thị thành phố khi kiểm tra phát hiện sai phạm thì trực 
tiếp xử lý, trực tiếp lập biên bản vi phạm hành chính trình UBND thành phố ra 
quyết định xử phạt.

Trên đây là Báo cáo tình hình cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự 
xây dựng Quý 1 năm 2022 (tính đến hết ngày 31/3/2022) của UBND phường 
Chí Minh./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Phòng QLĐT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đoàn Hồng Đức
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