“Là địa phương đang chuyển mình với tốc độ đô thị hóa khá nhanh, kéo theo nhiều dự án đầu tư, công trình,
nhà ở được xây dựng, nên công tác quản lý trật tự xây dựng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của quận
Cẩm Lệ”, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhấn mạnh.

Xuất phát từ chủ trương này, đầu năm 2018, UBND các phường trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã tăng cường
công tác tuyên truyền về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Đồng thời triển khai cụ thể đến từng tổ dân phố
nội dung Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển
nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo bà Lê Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Hòa An, để thực hiện tốt công tác này, UBND phường
chú ý phát huy vai trò giám sát, kịp thời cung cấp thông tin ở cơ sở với lực lượng liên ngành, đưa vào nội
dung xét thi đua ở Tổ dân phố. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng cũng là điều kiện
thuận lợi để địa phương đảm bảo nguồn thu ngân sách từ hoạt động xây dựng tư nhân.

Đối với phường Hòa Thọ Đông, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND phường cho biết, bên cạnh mở
hội nghị quán triệt, triển khai, UBND phường còn tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động, đi đến từng trục
đường chính cũng như mọi ngõ hẻm ở các khu dân cư để nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Nội
dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp như: không thông báo ngày khởi công
xây dựng cho UBND phường; các hành vi xây dựng không phép, sai phép, đặc biệt là trái phép kèm theo
hình thức xử phạt; không đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận và con người…

Ký kết phối hợp công tác quản lý xây dựng

Theo báo cáo của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ, quý I/2018, trên địa bàn quận có 167 trường
hợp xây dựng mới. Trong đó, đội đã phát hiện và xử phạt 09 trường hợp vi phạm (3 trường hợp xây dựng
trái phép, 4 trường hợp xây dựng không phép, 2 trường hợp xây dựng sai phép) với số tiền hơn 98 triệu
đồng, giảm 74% số trường hợp vi phạm so với cùng kỳ năm 2017.

Đội phó Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ Phan Hữu Quả nhận định, nhờ triển khai tuyên truyền sâu
rộng kết hợp công tác kiểm tra thường xuyên, quyết liệt ở cơ sở, nên tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng
có chuyển biến tích cực so với cùng thời điểm năm trước.

“Thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự
xây dựng. Như tổ chức giao ban hằng tuần để rà soát, đánh giá chất lượng công việc; luân chuyển đội ngũ
cán bộ biệt phái về cơ sở để tránh tình trạng tiêu cực; tăng cường kiểm soát địa bàn và kiên quyết xử lý với
phương châm: phát hiện và xử phạt từ lúc đặt viên gạch đầu tiên”, ông Phan Hữu Quả chia sẻ.
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