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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bến Cát, ngày 05 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lí chất lượng công trình
xây dựng trên ñịa bàn huyện Bến Cát
Trong thời gian qua, tốc ñộ phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn huyện cùng
với việc ñô thị hóa ngày càng nhanh ñã góp phần ñáng kể tạo thành một cảnh quan
môi trường ñô thị văn minh, lịch sự. Do ñó, nhu cầu xây dựng từ các công trình phúc
lợi xã hội, công trình công cộng kể cả công trình nhà ở của nhân dân ngày càng cao.
Thời gian gần ñây trên ñịa bàn cả nước ñã xảy ra một số trường hợp như: sập ñổ công
trình do xây dựng không bảo ñảm chất lượng, xây dựng sai quy hoạch, xây dựng lấn
chiếm hành lang bảo vệ ñường bộ, xây dựng sai giấy phép… ñã làm ảnh hưởng rất
lớn ñến công tác quản lí và quy hoạch. ðể công tác quản lí chất lượng công trình xây
dựng trên ñịa bàn huyện ñược thực hiện nghiêm, Uỷ ban nhân dân huyện chỉ thị:
1. Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thường
xuyên tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn nhân dân về những quy ñịnh, trình tự thủ tục
cấp phép xây dựng như: Luật Xây dựng; Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày
07/02/2005 về quản lí dự án ñầu tư xây dựng công trình; Nghị ñịnh số 209/2004/NðCP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lí chất lượng công trình xây dựng; Nghị
ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 29/9/2006 về sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị
ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ và Chỉ thị số 13/2006/CTBXD ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lí chất
lượng các công trình xây dựng của chủ ñầu tư là tư nhân ñể nhân dân hiểu và nắm
vững các trình tự thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở, ñây là một việc làm thường
xuyên của các cấp, các ngành.
2. ðối với các cơ quan, ñơn vị, UBND các xã, thị trấn ñược Uỷ ban nhân dân
huyện giao làm chủ ñầu tư, quá trình quản lí ñầu tư phải thực hiện ñúng Luật Xây
dựng; các Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 về quản lí dự án ñầu tư xây
dựng công trình; Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về
quản lí chất lượng công trình xây dựng; Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày
29/9/2006 về sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày
07/02/2005 của Chính phủ.
3. Văn phòng HðND-UBND huyện (Tổ Nghiệp vụ hành chính công), UBND
các xã, thị trấn phải niêm yết công khai các thủ tục, quy ñịnh về cấp phép xây dựng
ñể các tổ chức, cá nhân dễ dàng tìm hiểu khi có nhu cầu lập hồ sơ xin phép xây dựng.
4. Phòng Quản lí ñô thị, Văn phòng HðND - UBND huyện (Tổ Nghiệp vụ hành
chính công), UBND các xã, thị trấn là cơ quan tham mưu UBND huyện trong việc
cấp phép xây dựng phải nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13/2006/CT-BXD ngày

