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I. NHNG KT QUA DAT DIC
1. Cong tác chi tho diu hành
Ngay ttr du näm, UBND thj xã dã M chüc hi nghj tong két cong tác quail
1 quy hoach, quán 1' trt tr xây dimg näm 2019, triên khai nhim vii näm 2020.
Qua do, xác djnh nhftng han ch, tn t?i Va nguyen nhân dê tp trung cac giãi
pháp chi dao khAc phiic, dira cong tác quail 1) di vào né np hiu qua hom
UBND huyn (nay là thi xã Nghi So-n) dã kjp thO'i ban hành K hoach s 24/KHUBND ngày 04/02/2020 chi dao các phOng, ban, dci, UBND các xã, thj trn và
các ngành lien quan tang ctr&ng cOng tác quãn lr quy hoach, quãn 1' trt tr xay
dtmg; tp trung xir l di.rt dim các trithng bçTp vi phm cOn tOn d9ng; ban hành
78 van bàn clii do chung và chi do xir l' vi pham dôi vói timg trll&ng hçip ciii
the; kin toàn To cong tác lien ngành v kiêm tra xü 1' vi pham quy hoach, trt
tr xay dirng trên dja bàn.
2. Cong tác quail l quy hotich và phát triên do thi
2.1.Công tác quãn 1 quy hoach
- T c1iic 1p 05 phân khu do thj theo diêu chinh, m rng Quy hoach
chung xây dimg Khu kinh t Nghi Scm, tinh Thanh Hóa den näm 2035, tm nhIn
dn nãm 2050 dixcic Thu tung ChInh phü phê duyt tai Quyt dnh s
1699/QD-TTg ngày 07/12/2018 gm: DT-01, D-05, DT-08, DT-09, DT-10. Dn
nay don vj tu vn 1p quy hoach áã báo cáo 1n 1 viii UBNDthj xã và clang hoàn
thin d an quy hoach phân khu d báo cáo lan 2.
- Phé duyt quy hoach chi tiêt xây dig t3i I 1/500 Khu du lch nghi
duông sinh thai cao cp bin Hãi Ninh, Khu thucing mai djch vii, nghi duöng
Hoâng Tuân tai pbiRng Ninh Hái; phê duyt quy hoach chi tiêt xây dirng t l
1/500 các khu dan Cu: Khu dan cu thOn DOng Tin vâ thôn Phñ Minh phu&ng
BInh Minh, Khu dan cu thOn Dai Thing phu?mg Hái Linh; Khu dan cu mài thOn
Dir Qun, phi.râng Xuân Lam và phé duyt Diu chinh cuic b Quy hoach clii tit
xay dirng tr 1 1/500 Khu dan cu Dng Chçr, phu0ng Hái HOa.
- Chi clao UBND phu?ing Hái Hôa 1p quy hoach chi tiêt xây drng tST l
1/500 Khu dan cit Vu&n Thiên, thôn Trung ChInh; UBND xã Hãi Nhân 1p quy
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hoach chi tit xây dmg t 1 1/500 Khu dan cu thôn Thuçxng Nam và Dng
Tam.
- Chi do các phlthng, xã xây di.rng 7 Khu dan cu dã duqc phê duyt Quy
hoch chi tit xây dicing t 1 1/500 bao gôm: Khu dan cu thom Nhân Hung và
Hng K, phithng Hãi Nilth; Khu dan cu mài thôn Dông Tam, xa Hái Nhân;
Khu dan cix Dng Chçi, Tiu khu 4, phu&ng Hâi Hôa; Khu dan cix thôn Thanh
Xuyên, phurng Hái Thanh; Khu dan cix thôn Van Thãng 7, phu?ing Nguyen
Bmnh.
- Chi dao các phrning trin khai 1p quy hoach 05 khu dan cix theo Van bàn
chip thun chü trixcrng 1p quy hoch chi tiêt t 1 1/500 ci'ia UBNID tinh gôm:
Khu dan cix thôn Due Thành phu&ng Niiih Hái din tIch khoãng 5ha; Khu dan
cix thôn Trung Chmnh phuàng Hái Hôa din tIch khoáng 1Tha Khu dan cix mâi
thôn Van Thng 1 phu&ng Nguyen BInh din tIch khoâng 2,lha; Khu dan cix
mài thôn Htng Phong phu&ng Hái Ninh din tIch khoáng 17,2ha; Khu dan cix
thôn Dai ThUy phumg Tthc Lam din tIch khoãng 7,7ha.
- T chi'rc 1 Cong bô Quyêt djnh v vic phê duyt quy hoch chi tit xay
dimg t' 1 1/500 Khu tái djnh cix xã Hâi Ha tai phuâng Xuãn Lam, Hái BInh, thi
xã Nghi Smi, tinh Thanh Hóa.
2.2. Cong tác phát trin do thj
- Trin khai thrc hin K hoach 30/KH-UBND ngày 12/02/2020 v thirc
hin chuong trInh phát trin do th thj xã Nghi Sm nãm 2020.
- Phi hçip vài Ban quãn 1 dij an Khu virc Khu kinh tê Nghi Scm trin khai
dr an phát trin tng hçp các do thj dng hrc - Tiêu dir an do thj Nghi Scm.
- Xây dijng Du thão chucing trmnh phát trin dO thj và kinh t do thi giai
doan 2020 -2025.
3. Cong tác cp giy phép xây diyng và quãn 1 trt tir xây diyng
3.1.Cp giAy phép xây dirng và quán 1 cong trinh xây ding theo giy phép
UBND thj xã dã chi dao Bô phn mt cira thuc Van phông
HDND&UBND thj xã, UBND các xã, phuông thirc hin cong khai các thñ tiic
cp giy phép xây drng; hu&ng dn các t chuc, h gia dInh v thu tiic c.p phép
khi có nhu cu xây dirng, cãi t?o s1ra chi±a cOng trmnh, nba ?c thun tin, dung
pháp 1ut. Trixâc khi cp phép xây dung UBND thj xã xin kiên cña Ban Quãn
1 Khu kinh tê Nghi Scm và các Khu cong nghip v sir pht hçrp v&i quy hoach.
Cong tác quãn 1' xây dirng theo giy phép duçic UBND các xã, phithng kim tra
thirc hin và xü 1 vi phm dung quy djIIh.
Den ngày 10/11/2020 dA thãm dnh và cp 663 giy phép xây dung cOng
trInh nha a nêng lé trên dja bàn thi xã, tang 91,6% so vi c1ing ks'.
3.2. Xü 1 vi phm trt tij xây drng
UBND liii xa chi dao Di Kim tra quy tc xây dijng, các phông, ban,
UBND các xã, phu?ing tang cuông cOng tác kiêm tra, phát hin và xir 1 vi phm
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theo quy djnh cüa pháp 1ut. Vn dng tháo di hoc 1p ho so thirc hin cumg
ch cong trInh vi pham theo quy dinh.
Nàm 2020, (tInh dn ngày 30/11/2020) s trwing hcip vi phm hành chInh
v trt tir xay dirng và vi phtm ye linh virc dat dai là 71 lrithng hcp, giám
10.13% so vài cling k' 11am 2019 (näm 2019, 79 trixông hçp). Trong do:
+ Xây dimg không có giy phép xay diing: 42 tnr?mg hçip;
+ Xây dirng sai giy phép xay dung: 01 tnthng hçp;
+ Vi pham lTnh vrc dAt dai: 28 trtthng hcp, cia t chüc tháo d 03 trix&ng
hçp (xa Tan TnrOng 01, xä Các Son 01, phithng Mai Lam 01), cOn lai 25 trithng
hçp dang tiêp tiic xü 1r.
- S trithng hçip bi xi:r phat vi phm hành chInh 48 tnxmg hçip, tng s tin
phat: 1.072.500 triu; trong do: Chü tjch UBND tbj xã ban hành 47 Quyt djnh
xir pht vi phm hành chInh di v&i 40 cá nhân và 07 Cong ty; Chü tjch UBND
tinh ban hành xü pht vi pham hành chInh 01 Cong ty; so tiên cia np 284 triu.
(Co bang tng hçrp dInh kèm
- UBND thj xA cia chi dao các xã, phu0ng buy dng hon 2.428 ngithi tham
gia giái toà hành lang giao thông dung b; cht 1.721 cay xanh; phát quang
2.694m2 cành cay, tan cay; phá d 367 giài tOa lêu quán, ban binh; tháo giO'
233m2 ttl?mg rào; giài tôa 85 dim buôn ban chim cánh, buôn ban hái san; tháo
d 442 bin quáng cáo; di chuyn hcm 248m3 dat cia ra khOi mt dthng, 1
du6ng; s vi xir lr vi phm 12 vii, xr 1r giãi toá 9 diem vi pham tr.t tux quy
hoach xay dirng.
- PMi hcp vói Chi ciic Quán l' Dithng bô 11.1, Cong ty CP Quàn 1r và Xây
dirng dithng b 472 cAt bO trên 32 bin quãng cáo, cAt duqc 657 m2 cãnh cay, tn cay;
san üi 630m3 dAt, dá, l dithng.
II. HJN CHE, TON Td VA NGUYEN NHAN
1. Htn ch& ton ti
- Cong tác tuyên truyn v quãn i dAt dai, quán 1 quy hoch, trtt tr xay
dmg, cAp phép xây d1mg a mt s xa, phithng chua hiu qua, thüc chap hành
pháp luat ci1a mt bô phn nhân dan cOn han chê trong vic xin cap phép xây
dirng truàc khi xây dimg, dn dn con nhiêu h xây dirng không phép. Nãm
2020 con 'ai 01 phithng không co h xin cAp phép xây dimg là TI'nh Hãi.
- Trách nhim trong quãn 1' nhà ntthc v dAt dai, quill 1 quy hoch, trt tir
xay drng tai môt s xâ, phung con hn ch, thiêu tInh chi'i dng, có biêu hiên
ngai khO, dun dAy trácb nhiêm, khOng kim tra, phát hin kjp thai, chira có bin
phip ngin chin ngay 1ir ban dAu vI xCr 1r dirt diem các trumg hçip vi pham nilu:
Trithng Lam, Tüng Lam, Tan Tnrang, Xuân Lam, Hài Thanh, Phi Lam, Mai
Lam.
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• - Chü tjch UBND huyn (nay là UBND thj xa) âã ban hành các Quyt djnh
xr phit vi pham hành chInh nhimg con nhiêu cá nhân vn chua chap hành np
tin phat.
2. Nguyen nhân
- Các h gia dinh có dt a không phü hccp vói quy hoach sir dpng dt theo
Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 07/12/2018 cña Thu tiràng Chinh phü,
UBND thj xà Nghi San chua Co cci sâ c.p giy phép xây dirng cho gia dInh vi
chi.ra CO quy hoch phân khu, quy ho?ch chi tiêt duçic cap có thãm quyên phê
duyt. Trong khi do nguii dan có nhu cu xây dirng xin cap giây phép xay dirng
nhirng UBND thj xä chua CO ca sâ d giái quyt, vi 4y dn den nguOi dan kin
nghj và khó khän trong cong tác quãn 1r quy hoach, irt tir xây dimg.
- MOt s h gia dInh có dt duccc UBND các xã ban trái thm quyn tfi
nhtng näm 1994 ye tnràc, den nay không phü hqp vOi quy hoach sir dmg dat
nell không dixçrc cAp giây chIrng nhn quyên sü diing dat, không du diêu kin
cAp giAy phép xây dirng, nhung do nhu câu ye nhà i, kinh doanh, buôn ban dn
dn thi cong cong trInh ma không có giây phép xây dimg.
- Mt so xã, phuông không cucmg quy& xi1 1r các trtthng hcip vi phm
ngay tir du theo chirc nãng, thAm quyn, dn dn nhiu tnrOng hçip vi pham, khi
vi pham vài quy mô lan, khO giái quyêt thI mi báo cáo và dim day sir vic len
cap trên.
- Cong tác xir 1 các trithng hcip vi phm trt ttr xây dpng ti các xa gp
nhiu khó khän, do các xã, phumg không CO CáC phuang tin, thit bj d xü 1
ngay t?i ch (nhir phái có may müc dê xü 1r phàn xây dimg mOng nhà trái phép,
CO phuang tin thu giü, vn chuyên các thit bj may thi cong cüa h vi phm v
non quy djnh dê xir 1', ...). Ben cinh dO hjc hxqng can b) cña các xa, phu&ng
tham gia xü 1 vi phm It, nên bin pháp xir 1 vi pham ngay tr dAu gp khO
khàn.
- Cong tác phi hçip giiia Ban Quán 1 khu kinh t Nghi San và UBND thj
xA Nghi San và UBNI) các xã, phuàng trong quán 1 quy hoich, quãn trt tir
xay dung dã dugc quan tam và tich cijc han, tuy nhiên bin pháp pMi hqp cOn
chua thrc sir hiu qua.
Phn thfr hal
NHIM VIJ vA GIAI PHAP TRQNG TAM NAM 2021
1. Cong tic chi dio ttin hành
Tip tuc quán trit trin khai thirc hin nghiêm tüc các quy djnh v cong tác
quân 1 quy hoch, quán l trt tir xây drng, cAp phép xây drng trên dja bàn
theo Nghj djnh so 59/2015/ND-CP cüa Chmnh phü ye quail 1 dâu ttx xây dirng;
Thông tti s 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/20 16 hithng dn v vic cAp giAy phép
xây dimg; Quyt dnh so 699/2017/QD-UBND ngày 07/3/2017 cüa UBND tinh
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v Quy djnh thm quyn cp phép xây d1ing, quy mô cong trmnh duçic cp giy
phép xay drng có thô'i han trên dja bàn tinh Thanh Hóa; Quyt djnh s
1 2/2020/QD-UBND ngày 24/3/2020 cüa UBND tinh ye vic süa dôi Diêu 4 Quy
djnh thâm quyên cap giy phép xay drng, quy mO cOng trInh duqc c.p giy
phép xay drng có th?i han trên dja bàn tinh Thanh Hóa ban hânh kern theo
Quyt dnh s 699/2017/QD-UBND ngày 07/3/2017 cüa UBND tinh. Quy djnh
thm quyn cp phép xay drng, quy mô cong trInh diiçic cp giy phép xay
dirng có th&i han trén da bàn tinh Thanh Hóa; Chi thj so 07/CT-UBND ngày
03/3/2020 cüa Chü tjch UBND tinh v vic tang cithng cong tác quãii. 1~r quy
hoach xày dirng, quãn 1' trt tr xây dirng, quãn 1 dat dai và tãi nguyen khoáng
san; Chi thj so 16/CT-HU ngày 20/10/2017 cüa Ban ThuO'ng vi Huyn ñy v
vic tang cung cong tác quàn 1 dt dai, Tài nguyen và MOi tnxng; qun 1
quy hoach, quãn 1 trt tr xay d1rng; cong tác kim ké, bôi thithng, h trçl & tái
dinh cii th1rc hin dir an giai don 20 17-2020; Chi thi s 30-CT/HU ngày
14/3/2019 tip tiic tang cu&ng lành do, chi dao cong tác quàn 1r quy hoach,
quãn 1 trt tr xây drng trén dja bàn huyn; K hoach so 24/KH-UBND ngày
04/02/2020 ye quàn 1 quy hoach, trt tr xây dijng. Tp trung xi 1 dfrt dim,
dñng quy djnh c1i vi các tnrmg hçp vi phm.
2. Cong tác 1p và quãn 1 quy hoich
Tham miru d xuAt UBND tinh, các S& Ban ngành 1p quy hoach các
phân khu do thj theo Quyet djnh s 8848/QD-UBND ngày 11/7/2019 cüa Chi
tch UBND tinh; Phê duyt các quy hoach chi tiêt xây dirng 1/500 cUa các dir an
dAu tu; tham gia kin v các d an quy hoch phân khu, chi tit thuc thm
quyên cüa Sâ, ban ngành cp tinh.
Dy nhanh tin d lip, trInh UBND tinh phê duyt các quy hoach phân
khu do th, lam ca sO' tham gia kin, xem xét chip thi4n các dir an du tu, cac
quy hoach khu dan cii, xen cii, cp giây phép xây dimg nhà a riêng lé cho các h
gia dinh, cá nhân trên dja bàn thj xâ.
Chi dao các phông, ban, di phi hcip vO'i UBND các phixO'ng, xã, Ban
Quãn 1 khu kinh t Nghi San và các Khu cong nghip tang cirO'ng cOng tác
kim tra, phát hin và xir 1 kjp thO'i các tnthng hcip vi pham, xây ding trén dt
các dir an dâ duçic phê duyt quy hoach chi tiêt xây dirng tST 1 1/500, dii an dã
duçc chip thun dja dirn du t.r.
Tip tiic phi hqp vài Ban quán 1 di,r an khu vrc khu kinh tê Nghi San
thijc hin các nhim vii dir an phát trién tng hcp các do thj dtng hrc Tiêu dii
an dO thj Tinh Gia duqc Chü tjch UBND tinh phê duyt tai Quyt djnh
1052/QD-UBND ngây 25/3/20 19.
3. Cp phép xây dyng và quán 1 cong trinh xây drng theo giy phép
Ban hành huO'ng dn thu tiic cp phép (bO M sa cp phép xây dung).
UBND các phu&ng, xä, van phOng HDND&UBND thj xã (b phn mt cüa)
tang cirO'ng cong tác huâng d.n, cong khai các thU t1ic ho sa cap giây phép xay
-

-

-

-

-

-
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dirng tai tni sv và noi tiép nhn h so dé tt chi'rc, Ca nhân, nhân dan bit và thirc
hin.
UBND các phithng, xã chiu trách nhim tnróc pháp 14t và Chñ tjch
UBND thj xã v cong tác kiêm tra diu kin khâi cong xây dirng cOng trInh, xây
diing nhà ?r riêng lé, giám sat thu du tu xây dimg cong trinh theo giy phép xây
dmg duqc cp và ho so thiêt k duoc duyt dôi vci tat cã các cong tflnh bao
gm Ca cong trInh có giây phép xay drng và cOng trinh duçc min giy phép
xây d1rng.
Phông Quân 1 Do thi th?c hin vic thâm djnh h so tham muu cho
UBND thj xa cp giy phép xây dirng kip thii, ding quy djnh ciia pháp 1u.t, di
vài các trithng hcp không âü diêu kin cp giy phép xây drng hoc thiu h so
phài thông báo kjp thai dn h gia dInh, UBND các phrnrng, xã bit d thrc
hin.
4. Xir 1 vi phm trt ttj xây diyng
4.1. UBND các phung, xã tAng cu&ng cong tác tun Ira, kim tra, phát
hin ngAn chn và xü 1 ewing quyt, kip thai các tnthng hçip vi phm v dt
dai, vi pham quy hoach, xây dimg khOng phép, sai phép, xây drng trái phép theo
diing thm quyn và chüc trách nhim vi dixçic giao, không duçic din dy len
c.p trên nhüng trtthng hçp xü 1 vi phm thuc thm quyn. Chip hành nghiêm
kr cuong, k' 1ut hành chinh, tiêp tic ti chuc trin khai thrc hin nghiêm tüc,
ding quy djiih các CM thj cüa Chñ tjch UBND tinh, Nghj quyt cüa Ban Chp
hành Dáng bi Thj xã, Chi thj cña Ban Thu&ng vii Thj üy, K hoach cña UBND
thj xã và chju trách nhim trithc pháp 1ut và Chü tjch UBND thi xã v cOng tác
quân 1 trên dja bàn. Kiêm tra, rà soát, xây dijng kê hoach xir 1 d'(rt dim các
trtthng hçrp vi phm con ton d9ng tfr nAm 2020 v truâc, xong trtxâc ngày
30/3/2021; UBND các xã, phuing don doe các to chuc, cá nhân np ti&n phat vi
pham hành chInh theo Quyt djnh cüa Chü tjch UBND thj xã, không d cac
tntông hçip vi phm phát sinh mai.
4.2. D)i Kim Ira quy tc xây dirng chü trI phi hcip vOi các phông: Tài
nguyen và Môi tnr&ng, Quán 1~T Do thj và các dcm vj có lien quan, các phOng
ban thuc Ban quail l Khu Kinh t Nghi Son và các khu cong nghip, UBND
các phuàng, xã thirc hin nghiêm thc Quy ch pMi hcrp quãn 1 trt tix xay dirng
trén dja bàn theo Quyt dnh s6 143 l/QD-UBND ngAy 27/4/2016 cüa UBND
tinh Thanh HOa. Huóng dn chuyên môn, nghip vi và phi hçip vài UBND các
phuang, xA kim tra và xü 1 kjp thai, dirt dim các friI1ng hcip vi phm v quy
hoch, trt tir xây dirng trén dja bàn thj xã. DOn dc UBND các phuàng, xã yeu
cu t chirc, cá nhân np tin phat và x1I l dIrt dim các trtthng hçip vi phm
cOn ton tai.
4.3. PhOng Tài nguyen và Môi trtthng chü tn phi hçip vri các phOng ban
lien quan, UBND the phizang, xã dy muih vic tuyên truyn, huâng dn các
loai giy ti hçip pháp v dt dai (nht là giy ta v dt giao trái thm quyn) va
-

-
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tham miru cho UBND thj xa dy nhanh tin d cp giy chüng nhmn quyn si'r
diing dat lam co s cho vic cp giy phép xay dirng cho các hO gia dInh, Ca
nhân dung quy djnh c1ia pháp lu.t. PhM hçp UBND các phuông, xã, tang cithng
cong tác kiêm tra và xr li kjp thô'i, dñng quy djnh các tnthng hqp vi pham v
dat dai trên dia bàn.
4.4. Phông Tix pháp kjp thii thm djnh h so' cLthng ch phá d di vâi các
cong trinh vi pham trt tçr xây dirng thuOc thâm quyên Chü tjch UBND cp xà,
dng th&i tham miru các quyt djnh x pht vi phm hành chmnh, quyt djnh
cuô'ng ché phá d cong trinh vi phm trt tr xây dimg thuOc tMm quyn cüa
Chü tjcb UBND thj xâ d t chüc tháo dä kjp thii, dung quy djnh cüa pháp lut.
4.5. Phông Van hOa và Thông tin tip tiic t chirc tuyên truyên các nOi dung
dà duc biên t.p v quãn l' dt dai, quàn l quy hoach, quail li f)ô thi, trt t
xây dirng, cp phép xây dirng trên h tMng truyn thanh - truyn hInh thj xa, dài
truyên thanh các phu&ng, xa d các t chüc, Ca nhân và nhân dan trên dja bàn
buyn biêt và chp hành.
4.6. T cOng tác kim tra lien ngành duoc thành 1p theo Quyt djnh cüa
Chñ tch UBND thj xä phân cong nhirn vii c1i th, tang cung cong tác tun Ira,
kiêm tra và pbôi hçip chat chè, kjp th?yi, biu qua vâi UBND các phithng, a
trong vic xü l các tnthng hçcp vi phm, nht là các tru&ng hçTp sü dimg phuo'ng
tin ô to, may xuc, may üi de san 1p mt bang trái phép, xây dting ccii nâi trái
phép vào các ngày nghi, ngày l.
4.7. Các phông: Nôi vu, Tài nguyen và Môi truàng, Quán l9 Do thj, Tix
pháp, Thanh tra thj xã và DOi Kim tra quy tãc xây dimg tham mini, d XULt ChU
tch UBND thj xã báo cáo Ban Thithng vii thj üy x1r l Chü tch UBND cp
phu&ng, xã không xü' kp thôi di vài các tru?mg hçip vi phm quy hotch, trt
tiI xây dirng trên dja bàn. D xuât Chü tjch UBND thj xã th l nhng can bô
ducic giao nhim vi quán 1 quy hoach, trât tir xây dirng dé xáy ra vi pham ma
không xü lr kjp thai. Dua nhim vii quãn l' quy hoach, trt tier xây dirng vào tiêU
chI dánh giá xp loi các phông, ban, dOi thuOc UBND thj xã, UBND các
phithng, xã và Ca nhân lãnh dao quán l tr thj xã den CU So.
4.8. D nghj Dâng ui các phuang, xã tang cuang cong tác lãnh dao, chi
dao UBND, MTTQ, các doàn th chInh trj cüa xã day manh cOng tác tuyên
truyén, vn dng các to chuc, Ca nhân và nhân dan trên dja bàn chap hânh, thirc
hin dung các quy dinh cUa pháp 1ut ye quãn l dat dai, quail quy hoach, trt
tir xây drng, cp phép xây dirng, thrc hin nghiém các Chi th cUa ChU tjch
UBND tinh, Nghj quyt cüa Ban Chip hành Dáng bO thj xã, các K hoach cüa
UBND tbj xà ye cOng tác quân 1' dt dai, quãn 1 quy hoach, trt tr xây dirng.
Chi dao các biên pháp ngãn ch.n và xir 1 cuong quyêt, kjp thô'i các tnrang hcip
xay drng coi nài trái phép, các chü phuong tin vn chuyën 4t 1iu xay dijng
các cong tiinh khi chua thr?c cp có thm quyên cap giây phép xây dirng theo
quy dinh.

B
4.9. D nghj Cong an thj xA Nghi So'n tang ci.r&ng hjc luçmg pMi hcp
UBND các phithng, xã, fi Kim tra quy tãc xây dimg và các phông ban lien
quan tS chüc kim tra, có bin pháp xü 1' cixong quyêt, dung quy djnh di vài
các tnthng hqp vi pham v dt dai, vi ph?m quy hoch, trt tu xây drng trên dja
bàn, nht là di vci t chrc, cá nhãn san lap dat trái phép. Dông thii phi hqp
h trçi luc krqng vOi UBND các phu&ng, xã, các phông ban lien quan trong vic
t chIrc cu&ng ch tháo dà các cong trmnh vi pham theo Quyêt dinh cuOng ch
cña cp có thm quyên.
4.10. D nghj Ban Quàn 19 Khu Kinh t Nghi Scn và các Khu cong nghip
phi hqp vth UBND thj xã Nghi Smi và UBND các phtrông, xã thrc hin t&
cong tác quãn l quy hoach, quàn l trt tr xây dmg trên dja bàn, nhât là di vài
các dir an thuc thAm quyn cp phép cüa Ban và thâm quyên cap phép cüa
UBND tinh theo Quy ch pMi hçp quân l trt tir xây dgng irén dja bàn tinh
Thanh Hóa, ban hành kern theo Quyêt dijnh so 143 l/QD-UBND ngày 27/4/20 16
cüa UBND tinh./.
Noinhn:
- Thuing tnrc TU, HDND th xã (Báo cáo);
- Các d/c Uy viên BTV ThI üy (Chi do);
- Chü tjch, các PCT UBND thj xa (CM dao);
- Cong an thj xà (Phôi hqp);
- Dâng üy, UBND các pMthng, xã (Plhqp, th.hin
- Các phông, ban, di thutc UBND thj xã (Th.hiê
- Tmng tam Van hóa [111 & DL (tuyên lruyên);
- Các ca quan, dmi vi frên da bàn thj xã;
-Liru:VT.

TM. UY BAN NBA DAN
KT.CHU TICH
O CITLJ T!CH
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UY BAN NHAN DAN
THj xA NGHI sON

TONG HP CONG TAC QUAN L'Y QUY HOACH - TMT TIT XAY DIJNG NAM 2020
/BC-UBND, ngày
tháng 12 nãm 2020)
(Kern theo Báo cáo sd

xtY LV VI PHM

CHUA xU L D(JT DIEM
Cröng

TI

DON VI

(1)

(2)

1

Wái Thucmg

7 Mai Urn
3 TüigLârn
- 4 Tan Tnrng
5 Trüc Lam

Tng

Sai
phép

Chira
phép

(3=4-1-5+6+7

(4)

(5)

Vi pham
che,
v dit1ai vn dông
tháo do
(6)

6

5

13

10

3

7

4

2

1

1
I

3

8

Tong

Sai
phép

Chira
phép

Xáy dng
vi phm
vêdâtdai

Tong

Ba np

Chua np
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(9)

(10)

(11)

(12=13+14)

(13)

(14)

1

1

1

4

(7)

1

5

25,000,000

5

25,000,000
51,500,000

51,500,000

13

10

3

129,000,000

129,000,000

6

4

2

80,000,000

80,000,000

65,000,000

65,000,000

4
8
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1

3

8

6 Phu Lam
7 Xuân Lam

2

2

2

2

8 flâiBinh

1

1

1

1

9 Hãi Thanh

8

8

8

8

1

1

1

1

8

8,000,000

4,000,000

4,000,000

25,000,000

25,000,000

145,000,000

145,000,000

10 BinhMinh
11 HâiChâu
12 HáiNinh
13 AnhSon
14CácScyn

1

1

15 DinhHái
16 NgQcLinh

1

1

1

1

17 I-Iãi Hôa

4

4

4

4

100,000,000

100,000,000

3

3

3

3

75,000,000

75,000,000

18 NguyênBinh
19 Hãi Nhân

20 HáiAn

2

1

21 Nghisan
22 Hái Ha

1

1

23 HâiYn
24 Phü Sin

2

1

2

1

1

1

2

2

1
1

1

2

31,000,000

31,000,000

25,000,000

25,000,000

4,000,000

4,000,000

25 Ninh Hãi
26 HáiLinh

____
1

27 Tnrông Lam

1

28 Tan Dan

1

1

29TinhHái
30 Thanh Scm
31 Thanh Thüy

1
1

1

CQNG

71

2
1

1

1
1

42

25

1
1

1
1
2
3

68

4,000,000

4,000,0so

1

1

1
42

1
1
25

4,000,000
29,000,000

k000,000
4,000,000 25,0fl,OOO
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UY BAN NHAN DAN
Tifi xA NGHI siN

TONG HP CAC TR!YNG HP xi) !HAT VI PHIM HANH CHINH oOi vOI CAC DOANH NGHIP
(Kern theo báo cáo so

STT

Ten cong

'

(2)

(1)

/BC-UBND ngây tháng 12 nám 2020)

Thbi dim
ban hành

SO TIEN PII4T HC

Dja chi
vi phim

S Quyt djnh

(3)

(4)

(5)

Tnr&ng Lam

852/QD-XPVPHC

22/01/2020

16.000.000

16.000.000

Hái BInh

1 104/QD-XPVPHC

09/02/2020

30.000.000

30.000.000

Tang

D np

(6)

(7)

1

Cong ty TNHH xây drng V san xuat vtt lieu
xay dung BInh Minh

2

Cong ty C phtn Song Vit Thanh Hóa

3

Cong ty TNHH Miza Nghi San

Tru&ng Lam

1222/QD-XPVPHC

07/4/2020

4

Cong ty C phtn dAu tu khoáng san Dti Duang

Trithng Lam

3283/QD-XPVPHC

04/6/2020

12.000.000

12.000.000

5

Cong ty TNHH XDTMVT Van Hoa

Hâi Yn

4285/QD-XPVPHC

06/7/2020

14.000.000

14.000.000

6

Hçp tác xa Lien Minh

Hái Thanh

5530/QD-XPVPHC

10/8/2020

30.000.000

30.000.000

7

COng ty TNHH XDTMVT Ng9c Nguyen

Tnthng Lam

8469/QD-XPVPHC

09/11/2020

30.000.000

30.000.000

8

Tng Cong ty TM & XD DOng Bc — COng ty
TNHH

Hái Hôa

9140/QD-XPVPHC

20/11/2020

30.000.000

30.000.000

iong

110.000.000 110.000.000

272.000.000 272.000.000

TONG HP KET QUA xiY PHT VI PHiM HANH CH!NH TRONG LiNH VVC DAT BA!
/BC-UBND ngày tháng nàm 2020 cia UBND thj xã Nghi San)
(Kern theo Báo cáo s
STT

S QD

Ni dung Quyt djnh

Ngay ban hmnh
Quyt djnh

So tien (dong)

1

852/QD-XPVPHC

Xr phtt vi phm hành chInh trong linh virc dt dai di
vâi Cty binh minh

1/22/2020

16,000,000

2

23621QD-XPVPHC

Xir phtt vi pham hành chInh trong linh vrc dt dai di
vâi bà L Thj Ngn

4/14/2020

23,000,000

3

2487/QD-XPVPHC

Xr pht vi phtm hành chIrih trong linh vrc dt dai di
Vol ong Lé Dmnh Trung

4/20/2020

10,000,000

4

25801QD-XPVPHC

Xir pht vi phm hAnh chInh trong lTnh virc
voi ong Cao Van Hoàng

4/27/2020

22,500,000

5

2900/QD-XPVPHC

Xü pht vi phm hành chmnh trong Iinh vi.rc dt dai dôi
voi ong Lê Van Thành

5/20/2020

7,500,000

6

2897/QD-KPHQ

Ap ding bin pháp khc phiic hu qua di vói ông
Nguyn Ng9c V

5/20/2020

7

2940/QD-XPVPHC

Xir pht vi phtm hành chInh trong lTnh vrc dit dai dôi
vai ong Nguyn Van Vinh

5/25/2020

8

3950/QD-KPHQ

Ap dçing bin pháp khitc phic hu qua dti vâi Ong
Trjnh Van Chuyn

6/24/2020

9

4114/QD-XPVPHC

Xr pht vi phm hành chInh trong linh vrc dLtt dai di
vrn ong Lê Mai TrI

7/2/2020

15,000,000

10

4285/QD-XPVPHC

Xr phtt vi phm hành chInh trong linh virc dt dai dM
vrn cong ty Van Hoa

7/6/2020

14,000,000

11

5284/QD-XPVPHC

Xir pht vi phim hành chInh trong lThh virc d.t dai di
voi ong Lê Cong Dip

8/4/2020

20,000,000

12

5706/QD-XPVPHC

Xr pht vi phm hành chInh trong linh virc dAt dai di
vrn ong Lê Van Dinh

8/14/2020

8,000,000

dai di

12,500,000

Ghi chü

S1 QI)

NQi dung Quyt dn1i
Xr phtt vi ph.rn hành chinh trong linh vrc d.t dai di

Ngày ban hành
Quyt dinh

So tien (dong)

8/14/2020

8,000,000

8/14/2020

8,000,000

13

5707/QD.XPVPFIC

14

5709/QD-XPVPHC

15

6692/QD-XPVPHC

Xir pht vi pham hành chInh trong linh vic dt dai di
vii Hçxp tác xA Lien Minh

9/11/2020

16,000,000

16

7249/QD-XPVPHC

XCr phat vi pham hành chInh trong linh vçrc Khoáng
san di vài Cong ty CO phn nhit din Cong Thanh

28/9/2020

80,000,000

17

7209/QD-KPHQ

Ap dung bin pháp khc phiic hiu qua di vâi bà
Phm Thj Tuân

25/9/2020

18

7317/QD-XPVPHC

Xü phat vi phirn hânh chInh trong lTnh vrc dt dai di
vâi bà Nguyn Thj Tuyt

3 0/9/2020

11,500,000

19

732 1/QD-XPVPHC

Xir pht vi pham hành chInh trong linh virc dt dai di
vri Lê Tuyên Hun

30/9/2020

15,000,000

20

759 1/QD-KPI-IQ

Ap diving bin pháp khc plwc hu qua di vth bà
Nguyn Thj Thãnh

13/10/2020

21

7968/QD-XPVPHC

X& phat vi phun hành chInh trong linh vrc dit dai dôi
vài Nguyn Trng Luçing

26/10/2020

6,000,000

22

8466/QD-XPVPHC

Xir phat vi pharn hành chInh trong linh virc dt dai di
vifyi bà Nguyn Thi Kiëu Trang

9/11/2020

6,500,000

23

8468/QD-XPVPHC

Xir phat vi pham hành chfnh trong linh vijc c1t dai déii
vi Cty Ngçc Nguyen

9/11/2020

30,000,000

24

8712/QD-XPVPHC

XCr pht vi pham hành chunh trong lTnh vçrc tht dai di
vOi Nguyn Khc Vixang

17/11/2020

7,500,000

Tng

vi ông Lê Van Dang
Xir phat vi phm hành chInh trong linh virc dt dai déñ

vii ông Lê Van Nghj

337,000,000

Ghi din

