
  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGỌC HỒI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

           Số:         

Về việc xử lý, chấn chỉnh tình trạng 

xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc 

trái phép trên địa bàn 

         Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm  

                           

Kính gửi:   

                         - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;                                   

                       - UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1830/UBND-HTKT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý, chấn chỉnh tình trạng xây dựng nhà ở, công 

trình kiến trúc trái phép trên địa bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị liên quan trong việc kiểm tra 

việc chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện.  

-  Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra việc phân lô bán đất, 

xây dựng nhà ở để bán (nếu có) trên địa bàn huyện: Trong đó, cần xác định cụ thể 

cho trường hợp (đúng, sai) có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 

dựng, dự án xây dựng nhà ở thương mại thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương 

đầu tư …  

Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra các nội dung trên 

về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 14/8/2019 để báo cáo Sở Xây dựng, UBND 

tỉnh theo quy định. 

2. UBND thị trấn Plei Kần: Xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Phương 

án 1269/PA-UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện về giải tỏa vỉa hè lập lại trật 

tự đô thị trên địa bàn thị trấn Plei Kần gửi về UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời tiếp tục tổ chức ký cam kết đối với 

hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong việc quản lý cây xanh, tấm đan, vỉa hè trước 

nhà....Định kỳ ngày 20 hằng tháng báo cáo UBND huyện tiến độ triển khai thực 

hiện. 

3. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác kiểm tra tình trạng xây dựng 

công trình trong hành lang an toàn đường bộ, xây dựng nhà ở không phép, trái 

phép, xây dựng nhà ở dọc các tuyến đường mới hình thành nhưng không phù hợp 

quy hoạch. Kiên quyết xử lý hoặc tham mưu UBND huyện xử lý đối với các 

trường hợp sai phạm . 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.     

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- CVP và các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện;            

- Lưu VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                     Mai Văn Hữu 
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