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03/2008/CT-UBND của UBND tỉnh bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao ý thức
thực hiện tốt về trật tự, kỷ cương trong xây dựng trên địa bàn;
- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại tình hình xây dựng không phép, sai phép trên địa
bàn; thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời theo Nghị định số
180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ đối với những công trình, tổ chức,
cá nhân vi phạm. Khắc phục ngay tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại;
đồng thời phải xử lý và thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm. Định kỳ hàng
tháng, phải có báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế) về tình hình kiểm
tra, rà soát các trường hợp vi phạm xây dựng;
- Thực hiện tốt việc cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh và
tăng cường bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức trong công tác cấp giấy
phép xây dựng. Tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ
chế “Một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết các
thủ tục có liên quan về xây dựng.
2. Phòng Kinh tế:
- Tham mưu UBND huyện điều chỉnh, bổ sung quy định lộ giới, chỉ giới xây
dựng và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện theo hướng đô thị và bền
vững như: tiến tới không cho phép đào giếng đối với các khu dân cư đã có tuyến
nước sạch sinh hoạt của Nhà nước; trong xây dựng nhà ở phải có hố ga thu nước
mưa, hạn chế chảy tràn ra đường; quy định cốt xây dựng đối với những tuyến đường
đã có cốt vỉa hè; quy định quy mô xây dựng đối với các khu dịch vụ kinh doanh;
- Phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực
hiện các nghị định của Chính phủ, các văn bản của UBND tỉnh có liên quan tới quản
lý kiến trúc, trật tự xây dựng đô thị;
- Tổ chức kiểm tra và định kỳ làm việc với các xã về công tác quản lý trật tự
xây dựng trên địa bàn; hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các dự án khu dân cư
theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã để quản lý tốt quy hoạch
xây dựng và trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý
nghiêm theo quy định những trường hợp vi phạm như: xây dựng không phép, sai
phép, tăng cường kiểm tra hoạt động các tổ đội xây dựng, đình chỉ kinh doanh nếu vi
phạm;

