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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUÝ
Số: 10/2009/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Quý, ngày 29 tháng 6 năm 2009

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác quản lý
trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý
Trong những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tăng trưởng khá nhanh. Cơ
sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng được quan tâm đầu tư xây
dựng; các khu dân cư mới được hình thành theo hướng văn minh, bền vững phù hợp
với định hướng quy hoạch phát triển của huyện.
Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trong nhân dân còn
nhiều tồn tại; các địa phương còn lúng túng; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi
phạm trật tự xây dựng chưa nghiêm và chưa kịp thời, các chế tài xử phạt chưa đủ
mạnh để ngăn ngừa dẫn đến tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn phổ biến.
Các ngành chậm tham mưu UBND huyện bổ sung một số quy định trong quản lý xây
dựng cho phù hợp theo hướng đô thị văn minh. Công tác cải cách hành chính trong
quản lý xây dựng tại một số địa phương chưa được chú trọng, cán bộ ở cấp cơ sở còn
hạn chế về trình độ và năng lực, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Việc chấp
hành của một số bộ phận nhân dân trong lĩnh vực xây dựng chưa nghiêm.
Để khắc phục những tồn tại và hạn chế nêu trên, tăng cường công tác quản lý
xây dựng trong nhân dân, lập lại trật tự, kỷ cương trong xây dựng tại các địa phương
và thực hiện tốt Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các
đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý yêu cầu:
1. UBND các xã:
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về
quản lý trật tự xây dựng; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số

