
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SXD-TTrXD Hà Nam, ngày      tháng  7 năm 2022 
V/v tăng cường công tác quản lý 

trật tự xây dựng đối với các trạm trộn 

bê tông trên địa bàn 

 

                                                           

                                 Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân 

 

Thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng tại Quyết định số 05/2022/QĐ-

UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định phân cấp 

thực hiện cấp phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam”. 

Qua công tác nắm bắt tình hình và thông tin phản ánh về việc đầu tư xây dựng 

trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến Lộc tại xã 

Đạo Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam không tuân thủ quy đinh quy định về trật tự 

xây dựng. 

Căn cứ phân cấp về cấp phép xây dựng, trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng 

và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng 

đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây 

dựng theo phân cấp như sau: 

 

Chỉ đạo Phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã:  

 

1. Thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm (nếu có) các hoạt động xây dựng 

không tuân thủ các thủ tục về đầu tư xây dựng: xây dựng không có giấy phép; sai 

phép; không đúng mặt bằng, thiết kế được duyệt đối với các trạm trộn bê tông trên 

địa bàn. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vượt quá 

thẩm quyền. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn 

theo quy định tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành “Quy định phân cấp thực hiện cấp phép xây dựng và trách 

nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam” và các quy định pháp 

luật có liên quan. Ngăn chặn, xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 

trật tự xây dựng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.  

3. Phát hiện, xử lý, thông báo kịp thời cho các cơ quan quản lý công trình 

chuyên ngành xử lý các hoạt động xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ công trình 

giao thông, thủy lợi, đê điều và các khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định. 



Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân triển khai thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở;  

- Sở TN&MT; 

(để p/h) 

 

- Sở NN&PTNT;  

- Sở KH&ĐT;  

- Như kính gửi;  

- Thanh tra XD;  

- Lưu VT, TTrXD.  
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