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Số: 64/2007/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trách nhiệm và cơ chế
phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng
trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6
năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và
Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ
Về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trách nhiệm và cơ chế
phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong
quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành
kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 của UBND
thành phố Đà Nẵng như sau:
1. Sửa đổi đoạn đầu của Điều 4 như sau:
" Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND quận, huyện về tình hình quản lý trật tự xây dựng toàn bộ công trình trên địa
bàn quận; phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối
với công trình đã được Sở Xây dựng cấp phép, công trình do tổ chức làm chủ đầu tư."
Các đoạn còn lại giữ nguyên.
2. Sửa đổi đoạn đầu của Điều 5 như sau:
" Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về tình hình quản lý trật tự xây
dựng toàn bộ công trình trên địa bàn; phối hợp với Sở Xây dựng xử lý vi phạm trật tự

xây dựng đối với công trình đã được Sở Xây dựng cấp phép, công trình do tổ chức
làm chủ đầu tư." Các đoạn còn lại giữ nguyên.
3. Sửa đổi khoản 6 Điều 5 như sau:
"6.Trong quá trình xét cấp giấy chứng nhận liên quan đến quyền sở hữu nhà ở,
nếu nhà ở xây dựng không phép, sai phép thì phải lập hồ sơ chuyển cho cơ quan cấp
phép theo phân cấp tại điều 31 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND kiểm tra, xử lý vi
phạm theo quy đ ịnh. Đ ối với công trình nhà ở riêng lẻ trong khu quy hoạch đ ư ợc
miễn cấp phép mà xây dựng sai với quy đ ịnh về quản lý xây dựng thì Chủ tịch
UBND quận, huyện xem xét xử lý theo quy định".
4. Sửa đổi các khoản 4, 5, 7 Điều 9 như sau:
"4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
Không cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành
lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện đối với tổ chức là Chủ đầu tư hoạt động sản xuất
kinh doanh, đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại vị trí công trình vi phạm. yêu cầu
tổ chức đó phải chuyển đến địa điểm khác phù hợp quy định pháp luật nếu thuê địa
điểm hoạt động sản xúât kinh doanh, đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại vị trí
công trình vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại
khoản 5 điều 67 Luật Xây dựng".
"5. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
Không thẩm định hồ sơ hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố thu hồi Giấy
phép đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện, các cơ quan, đơn vị khác của tổ chức hành
chính, sự nghiệp, các Hội thuộc Bộ ngành trung ương đặt Văn phòng đại diện tại vị
trí công trình vi phạm; yêu cầu tổ chức đó phải chuyển đến địa điểm khác phù hợp
quy định pháp luật nếu thuê địa điểm đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại vị trí
công trình vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại
khoản 5 điều 67 Luật Xây dựng".
"6. Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm:
Trong quá trình xét cấp giấy chứng nhận liên quan đến quyền sở hữu công trình
của tổ chức, nếu công trình xây dựng không phép, sai phép, sai với Quyết định phê
duyệt thẩm định thiết kế cơ sở thì phải lập hồ sơ chuyển cho Sở Xây dựng kiểm tra,
xử lý vi phạm theo quy định".
Điều 2. Sửa đổi bố cục các chương của Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối
hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quá
trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm
theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 của UBND thành
phố Đà Nẵng như sau:
1.Chương IV sửa thành chương III.

2. Chương V sửa thành chương IV.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Kế hoạch và đầu tư, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Đội Kiểm tra quy tắc
đô thị các quận; huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

