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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
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Số: 01/2017/QĐ-UBND

Quận l,_ngày 18 tháng 7 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quện 1
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

.

Căn cử Luật Tẻ chức chính quyền, địa phương ngày Ị 9 tháng ố năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 37/20ỉ 4/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 nãm 2014 cùa
Chính phủ quy định tồ chức các cơ q-uan chuyến môn thuộc ủy ban nhản dân
huyện„ quận, thị xã, thành pho thuộc tỉnh;
Cần củ Thông tư liên tịch sẩ 5Ỉ/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12
năm 20ỉ5 của Bộ Y tê và Bộ Nội vụ hướng dãn chức năngnhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cẩu tô chức của Sở Y tế thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc
Trung ương và phồng Y tê thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phế
thuộc tỉnh;
•
Theo ãề nghị của Trưởng phòng Y tể tại Tờ trình sỏ 18/TTr-YT ngày 26
thảng 6 năm 2017; Ỷ kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo sắ Ỉ2/BCTP ngày 20 tháng 02 năm 20 ỉ 7 và đê nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình
so 685/Tĩr-NVngày 13 thảng 7 năỶn 2017,
•••• • • •
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nảy Quy chế về tồ chức và hoạt
động cùa Phòng Y tể Quận í.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngảvJ5 tháng 3- oăm 2017.
Đièu 3. Chánh Văn phỏng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
Quận 1, Trường phòng Nội vụ Quận 1, Trưởng phòng Y tể Quận I? Thủ trường
các dơn vị, ban ngành có liên quan và Chủ tịch ủy baun nhãn dân I ũ phường chịu
trách nhiệm thì hành Quyết định
_-•••
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

/s

r

rrii_ /V rrii_

/V

Trân The Thuận
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HÒA XÃ Hộì CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
~ —
Độc lập - Tự do - Iĩạnh phúc
QUY CHÉ
Tỗ chửc và hoạt động cùa Phòng Y tc Quận 1
(Kèm theo Quyết định sấ oi /2017/QĐ-UBND
NgàyẬỉề tháng % ỉĩãm 20Ị 7 của ủy ban nhân dân Quân ỉ)
Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí và chức năng
]. Vị trí:
Phòng Y tế Quận 1 là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận.
Phòng Y tế Quận 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
chịu sự chỉ đạo, quàn ĩỷ trực tiếp, toàn diện về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế
công chức, cơ cau ngạch công chức và công tác cùa ủy ban nhân dân quận;
đông thời chịu sự chỉ đạo, huớng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyẽn môn, nghiệp
vụ của Sở Y tế.
2, Chức năng:
Phòng Y tế Quận 1 cỏ chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân quận
thực hiện chức năng quân lý nhả nước về; Y te dự phòng; khám bệnh, chữa
bệnh, phục hồi chức năng; y dược cồ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y
tế; dược; mỹ phẩm; an tùàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia
đỉnh trên địa bàn Quận 1.
Chương lĩ
NHIỆM VỤ VÀ QUYẺN HẠN
Điều 2. Nhiêm vụ và quyền hạn
Phòng Y tế Quận I có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chi thị; quy hoạch,
kế hoạch dài hạn. ngắn hạn vả các văn bản khác; chương trinh, biện pháp tô
chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy
định của Hội đồng nhân dãn, ủy ban nhân dân quận trong lĩnh vực y tế.
2. Tổ chức thực hiện các vãn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi
được Cữ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tín, tuyên truyền, phổ biên, giáo
dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.
3. Giúp ủy ban nhân dần quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thảm
đinh, đãng ký, cấp cắc loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc
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thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của ủy ban nhân dân
quận.
'.
4, Giúp ủy ban nhản dân quạri quản lý nhà nước đối với cảc doanh
nghiệp, tồ chửc kìĩih tế tập thể, kính tế tư nhân; hưởng dẫn và kiêm tra đối với
các hội vả tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa
bản quận theo quy định của pháp luật.
5, Hướĩig dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đoi vớí cán bộ, cống chức phường
về lĩnh vực được giao quản lý.
6, Tồ chức ứng đụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước vả chuyên môn nghiệp vụ
thuộc lĩnh vực được giao.
•
I, Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định cùa ủy ban nhân dân quận và Sở Y
tế.
8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách dổi
vổd tô chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết
khiếu nậij tổ cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tỉết kiệm, chống lãng phí
theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân quận.
9- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền íươrỉg, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen
thường, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên mồn, nghiệp vụ đối với công
chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của ủy
ban nhân dân quận.
10, Quản lý và chịu trách nhiệm về tải chính, tài sản được giao theo quy
định của pháp Luật và phân công của ủy ban nhân dân quận.
I I . T h ự c h i ệ n m ộ t B ố n h i ệ m v ụ k h á c t h e o q u y đ ị n h c ủ a p h á p l u ậ t h o ặ c do
ửy ban nhân dân quận giao,

Chương in
Cơ CÁU TỐ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Y tế cú Trưởng phòng, không quả 02 Phò Trưòng phòng vả các
công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Trưởng phòng là người đứng đầu của Phòng Y tể, chịu trách nhiệm
trưởc ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Uy ban nhân dân quận và trước pháp luật
về toàn bộ hoạt động của Phòng Y tể3. Phó Trường phòng là người giủp Trường phòng chỉ đạo một sổ mặt
công tấc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ dược phân cồng.
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Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy
nhiệm điêu hành các hoạt động của phòng.
4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ Luật, miền
nhiệm, cho từ chúc, thực hiện chí độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng do Chủ tịch Uy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của
pháp luật,
Đĩèu 4. Biên chế
1, Biên chế công chúc của Phòng Y tể được giao trên cơ sờ vị trí việc làm
theo chức nãng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công
chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Uy ban nhân dân quận được cấp
có thảm quyền giao.
2. Căn cứ vào chức nàng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu
ngạch công chức dược cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt, bàng năm Phòng Y tế xây
dựng kể hoạch biên chê công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực
hiện nhiệm vụ được giao.
Chương IV
CHÉ Độ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 5. Chể độ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, điều hãnh tất cả các hoạt động của Phùng và
phụ trách những công tác trọng tầm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những
lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công
việc phát sinh trên những lĩnh vực đó.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách cỏ liên quan
đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ
động bàn bạc thổnệ àhất hưóng giải quyết, chỉ trình Trượng phòng quyết định
các vấn đề chưa nhắt trí vói các Phó Trương phòng khác hoặc nhũng vân đê mới
phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường họp Tnrông phòng trực tiếp yêu cẩu các cán bộ, chuyên
viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu
cầu đó được thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực
tiếp phụ trách biết
Điều 6, Ch! độ sình hoạt, hội họp
1. Hảng tuần, lẩnb đạo Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực
hiện nhiệm vụ và phổ biển kế hoạch công tác cho tuân sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phồng, các bộ phận họp với Phó Trương
phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai
cống tác và thống nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cơ quan một ỉầiL
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4. Mỗi thành viên trong tửng bộ phận có lịch công tác hàng tuần đo lãnh
đạo từng bộ phận phàn công phù hợp theo lịch chung của phòng.

5. Lịch lảm việc của Phòng vói các cá nhàn và tổ chức có lỉẻn quan phải
nêu cụ thể trong lịch công tác hảng tuần, tháng của đan vị; nội durtg lảm việc
được Phòng chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyểt có hiệu quả cảc yêu cẩu phát
sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn cửa Phòng.
6. Phòng có thể họp đột xuẩt để triển khai các công việc càn thiết và cấp
bách,
Điều 7. Mối quan hệ côĩig tác
1 „ Đối với Hội đồng nhân dân quận:
Phòng Y tế cỏ trácli nhiệm báo cáo công tác trước Hộ ì dồng nhân dân
quận khi được yêu cầu.
2. Đối với Uy ban nhân dân quận:
Phỏng Y tể chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của ủy ban
nhân dân quận vể toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng,
Trưởng phòng trực tiếp nhận ỷ kiến chỉ đạo và nội dung cong tác từ Chủ tịch
hoặc Phó Chủ íị ch phụ ữách khối vả phải thương xuyên báo cáo vói Uy ban
nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác dã được
phân công và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản
lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quần?'' v • "" "
3. Đối vói Sở Y tế;
Phòng Y tế chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn,
nghiệp vụ của Sở Y tế, thục hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và
theo yêu cầu cùa Giám đốc Sở Y tế.
4ề Dối với Bệnh viện Quận ỉ và Trung tâm Y tế Quận 1:
Phòng Y tl giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về y tế dối vói Bệnh viện Quận 1 và Trung tầm Y tể Quận 1. Thực hiện
mối quan hệ họp tác, phôi họp theo chúc năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn
thành kế hoach, nhiệm vụ chính trị của quận.
Bệnh viện Quận 1 và Trung tâm Y tế Quận ỉ có trách nhiệm thực hiện chá
độ báo cáo cho Phòng Y tế về; kế hoạch hoạt động, báo cáo công tác chuyên
môn nghiệp vụ theo định kỳ và đột xuất cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến
lĩnh vực hoạt động của mình theo yêu cầu của Phòng Y tế. Trên cơ sờ báo cáo
của các đơn vị, Phòng Y tế tổng hợp bảo cáo hoặc giúp ủy ban nhân dân quận
thực hiện bão cáo đến các cơ quan liên quan theo quy định.
5. Đối với các cơ quan chuyên mỏn khác thuộc ủy ban nhân dân quận:
Thực hiện mối quan hệ họp tác và phối hợp trẽn cơ sở bình đẳng, theo
chức năng nhiệm vụ, dưói sự đièu hành chung cửa ủy ban nhân dân quận, nhằm
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đâm bảo hoàn thành kế hoạch, lihiệm vụ chính trị của quận, Trường hợp chủ trì
phoi hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Phòng Y tế phụ trách, nếu chưa
nhất trí với ỷ kiến của Trưởng các Phòng chuyên môn khác, Trường Phòng Y tế
chủ động tập hợp các ý kiến vả trình Chú tịch ủy ban nhân dân quận xem xét.
quyết định,
ó. Đổi với ủy ban nhân dân 10 phường:
Phối họp hỗ trợ và tạo điều kiện để ủy ban nhân dân các Phường thực
hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của
Phòng;
Hướng dẫn cán bộ phương về chuvên môn? nghiệp vụ của ngành, lĩnh, vực
công tác do Phòng quản lý.
7, Đối vói ùy ban Mặt trận Tố quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban,
ngành, đoàn thể, các tẻ chức xã hội của quận:
Khi ủy ban Mặt trận Tồ quốc quận, phường, các đơn vỊ sự nghiệp, các
ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hộ ì của quận có yêu cầu, kiến nghi các vấn
để thuộc chức năng của Phòng, Tntửng phòng cỏ trách nhiệm trình bảy, giải
quyết hoặc trình Uy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thâm
quyền.
Chương V
ĐIẺL KKOẢN THI HÀNH
Điều 8. Cãn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Y tế có trách nhiệm cụ thế
hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu
chuản công chức của Phòng phù hợp vói đơn vị, nhưng không trái với nội đung
Quy ché này.
Điều 9. Trưởng phỏng Y tá và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động cửa Phòng Y tế. Trong
quá trình thực biện, nếu phát sinh các vấn để cần điều chinh, sửa đổi hoặc bả
sung thì Trường Phòng Y tế nghiên cửu đề xuất, kiến nghị vói Chủ tịch ủy ban
nhân dần quậxi xem xét, để ra quyết định sửa đồi Quỵ chế cho phù hợp, sau khí
có sự trao đổi thống nhất với Trường Phòng Nội vụ./ế
.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

rp

/V

r

rri. Ạ rfi«_

/V

Trân The Thuận
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 28 tháng 7 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 708/TP ngày
03 tháng 7 năm 2017.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bãi bỏ 07 (bảy) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân
quận 6 ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
(kèm theo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/8/2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6,
Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ngô Thành Luông
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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/201 7/QĐ-UBND ngày 28/7/2017
của Ủy ban nhân dân quận 6)
Số
TT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
Ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu
nội dung của văn bản

1

Quyết định

1827/2007/QĐUBND
Ngày 27/7/2007

Về việc ban hành "Quy chế tổ chức
và hoạt động của Trung tâm y tế dự
phòng quận 6".

2

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND
Ngày 02/12/2009

về ban hành Quy chế phối hợp xử lý
các hành vi vi phạm hành chính trên
lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ
sinh môi trường thuộc địa bàn quận 6

3

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND
Ngày 02/8/2010

về ban hành Quy chế làm việc Ủy
ban nhân dân quận 6

4

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND
Ngày 18/5/2011

về ban hành Quy chế phối hợp giữa
các cơ quan giải quyết thủ tục đăng
ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa
bàn quận 6

5

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND
Ngày 18/10/2011

về ban hành quy định khu vực, đường
phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh
vật liệu xây dựng và nơi để phế thải
xây dựng trên địa bàn quận 6

6

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND
Ngày 31/5/2012

về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử
lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật

7

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND
Ngày 22/8/2012

về ban hành Quy định về công tác thi
đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 6
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2017/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 01 tháng 8 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm
2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương, Thanh
tra huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định sô 12/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt
động của Thanh tra quận - huyện;
Căn cứ Quyết định sô 42/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy
ban nhân dân quận 7 về việc thành lập Thanh tra quận trực thuộc Ủy ban nhân dân
quận 7;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình sô 861/TTr-NV ngày 28
tháng 7 năm 2017, kết quả thẩm định tại Báo cáo sô 663/BC-TP ngày 22 tháng 5
năm 2017 của phòng Tư pháp,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điêu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động

của Thanh tra quận 7 thuộc Ủy ban nhân dân quận 7.
Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2017
và thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của Ủy ban nhân
dân quận 7 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 7.
Điêu 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận; Chánh Thanh tra quận 7,
Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hòa Bình
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ
về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 7
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 03/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017
của Ủy ban nhân dân Quận 7)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế
độ làm việc trong nội bộ Thanh tra quận 7, mối quan hệ công tác giữa Thanh tra quận
với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan
đến công tác Thanh tra, phối hợp với Thanh tra quận để thực hiện các chỉ đạo của
Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận và của ngành dọc cấp trên.
Điều 2. Vị trí, chức năng
1. Vị trí
Thanh tra quận 7 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 7; có tư
cách pháp nhân, có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và
công tác của Ủy ban nhân dân quận mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;
đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra thành
phố.
2. Chức năng
Thanh tra quận 7 tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi
quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu
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nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Điêu 3. Nhiệm vụ và quyên hạn
Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về
Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và các nhiệm vụ,
quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
được giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chương trình, kế hoạch thanh tra hàng
năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch
sau khi được Ủy ban nhân dân quận hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.
4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn,
nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
cho cán bộ, công chức phường.
5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trong việc thực hiện pháp luật về
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn nghiệp vụ
công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân phường.
7. Về thanh tra:
a. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân
phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận;
b. Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban
nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và các cơ
quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu
vi phạm pháp luật;
c. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao;
d. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định
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xử lý về thanh tra của Thanh tra quận và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn
khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
b. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ
trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận
trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng
cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận;
c. Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khi được giao;
d. Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận đã giải
quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải
quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem
xét, giải quyết lại theo quy định;
đ. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu
nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận;
e. Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền theo quy định của pháp luật.
9. về phòng, chống tham nhũng:
a. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng của Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý
của Ủy ban nhân dân quận;
b. Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát
nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định
của mình trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham nhũng;
c. Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận,
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xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi quận; định kỳ báo cáo kết
quả về Thanh tra thành phố;
d. Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt
động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo quy
định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức,
viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống
tham nhũng.
11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh
tra quận.
12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Thanh
tra thành phố.
13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ,
khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công
chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật và theo
phân cấp của Ủy ban nhân dân quận ; việc thực hiện điều động, luân chuyển Thanh
tra viên của Thanh tra quận phải có ý kiến của Chánh Thanh tra thành phố.
Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra của công chức trong
Thanh tra quận nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Nguyên tắc, nội dung, hình
thức và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của
Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng
11 năm 2013 của Chính phủ).
14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và
phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.
15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao và theo quy định
của pháp luật.
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Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
Điều 4. Tổ chức bộ máy
Thanh tra quận có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra, Thanh
tra viên và các công chức khác.
1. Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra quận, chịu trách nhiệm
trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu trách nhiệm
trước Chánh Thanh tra thành phố về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước
pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ
hoạt động của Thanh tra.
Chánh Thanh tra có quyền:
- Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về quyết định của mình;
- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy
định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ những quy
định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;
- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết vấn đề về công tác thanh
tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp thuận thì báo cáo Chánh Thanh tra
thành phố;
- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét trách nhiệm, xử lý người
thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có hành vi vi phạm pháp
luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh
tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người
thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua
thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành
phố ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.
Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra
thành phố.
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2. Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra phụ trách và theo dõi

một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về
nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt một Phó Chánh Thanh tra
được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân Thành
phố ban hành, theo đề nghị của Chánh Thanh tra và sau khi có ý kiến thống nhất với
Chánh Thanh tra thành phố.
Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận quyết định theo quy định của pháp luật, theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận
và sau khi có ý kiến thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.
3. Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh
Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Biên chế
Biên chế công chức của Thanh tra quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
quyết định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động
và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của
quận được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận hàng năm.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra quận xây dựng kế hoạch
biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được
giao.
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6. Chế độ làm việc
1. Chánh Thanh tra quận phụ trách, điều hành các hoạt động của Thanh tra và
phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Chánh Thanh tra phụ trách những lĩnh
vực công tác được Chánh Thanh tra phân công, trực tiếp giải quyết các công việc
phát sinh, báo cáo Chánh Thanh tra thông qua họp giao ban hoặc đột xuất khi cần
thiết.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội
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dung chuyên môn của Phó Chánh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra chủ động bàn
bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Thanh tra quyết định các vấn đề
chưa nhất trí với các Phó Chánh Thanh tra khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà
chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Chánh Thanh tra trực tiếp yêu cầu Thanh tra viên hoặc
chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Thanh
tra, yêu cầu đó được thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyên viên đó phải báo
cáo cho Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách biết.
Điều 7. Chế độ sinh hoạt, hội họp
1. Hàng tuần, lãnh đạo Thanh tra quận họp giao ban một lần để đánh giá việc
thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo Thanh tra quận, các bộ phận họp với Phó Chánh
Thanh tra trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai
công tác và thống nhất lịch công tác.
3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân
quận và yêu cầu giải quyết công việc, Chánh Thanh tra tổ chức họp toàn thể thanh tra
viên, công chức một lần trong tháng.
Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những công
việc đột xuất, khẩn cấp.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Thanh tra
trực tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Thanh tra chuẩn bị chu
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên
môn của Thanh tra.
Điều 8. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Thanh tra thành phố:
Thanh tra quận chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp
vụ của Thanh tra thành phố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và
theo yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phố.
2. Đối với Ủy ban nhân dân quận:
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Thanh tra quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân

dân quận vê toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Chánh Thanh tra
quận trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
và phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận vê những mặt công tác đã được phân
công;
Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận vê nội dung công tác của
Thanh tra và đê xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà
nước thuộc lĩnh vực liên quan.
3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận:
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự điêu hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp
Thanh tra quận chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra quận tập hợp các ý kiến
và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.
4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban,
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận:
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự nghiệp,
các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn
đê thuộc chức năng của Thanh tra, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải
quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyên.
5. Đối với Ủy ban nhân dân phường:
a. Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc Ủy ban nhân dân phường thực hiện
các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra;
b. Hướng dẫn phường vê chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác
do Thanh tra quận quản lý.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm cụ thể hóa
chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra, quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn
công chức của Thanh tra phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với
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quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng
10 năm 2011 quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và nội dung Quy
chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành.
Điều 10. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy
ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của
Thanh tra sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký quyết định ban hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên
cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc
bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hòa Bình
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH TÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2017/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 18 tháng 7 năm 2017

QUYET ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quôc hội thông qua ngày 19
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm
2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; Thanh
tra quận, huyện, thị xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định sô 12/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của
Thanh tra quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình sô 868/TTr-NV ngày 14
tháng 6 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Báo cáo sô
52/TP ngày 18 tháng 5 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của
Thanh tra quận Bình Tân.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017 và
thay thế Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban
nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận
Bình Tân.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng Nội vụ quận, Chánh Thanh tra quận, Trưởng phòng Tư pháp quận,
Thủ trưởng Phòng, ban quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ
Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Tân
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Vị trí
Thanh tra quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận.
Thanh tra quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ
đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận mà trực tiếp
là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn
về nghiệp vụ của Thanh tra thành phố.
2. Chức năng
Thanh tra quận tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý
nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về
Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và các nhiệm vụ,
quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
được giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chương trình, kế hoạch thanh tra hàng
năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.
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3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch
sau khi được Ủy ban nhân dân quận hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.
4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn,
nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
cho cán bộ, công chức phường.
5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trong việc thực hiện pháp luật về thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn nghiệp vụ
công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân phường.
7. Về thanh tra
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân
dân phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận;
b) Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban
nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và các cơ
quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu
vi phạm pháp luật;
c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao;
d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định
xử lý về thanh tra của Thanh tra quận và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo
a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
quyền quản lý của Ủy ban nhân quận thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu
nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận trong việc
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận;
c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khi được giao;
d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân
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phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận đã
giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng
việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận xem xét, giải quyết lại theo quy định;
đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu
nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận;
e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền theo quy định của pháp luật.
9. về phòng, chống tham nhũng
a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền
quản lý của Ủy ban nhân dân quận;
b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát
nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định
của mình trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham
nhũng;
c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về
phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận,
xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương; định kỳ báo
cáo kết quả về Thanh tra Thành phố;
d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt
động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo quy
định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức,
viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống
tham nhũng.
11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin,
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra
quận.
12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Thanh

CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017

27

tra thành phố.
13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi
ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với
công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật và
theo phân cấp của Ủy ban nhân dân quận; việc thực hiện điều động, luân chuyển
Thanh tra viên của Thanh tra quận phải có ý kiến của Chánh Thanh tra thành phố.
Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra của công chức trong
Thanh tra quận nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. Nguyên tắc, nội dung, hình
thức và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 158/2017/NĐCP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của
Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng
11 năm 2013 của Chính phủ).
Thực hiện định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác không phải công tác thanh tra
của công chức trong Thanh tra quận thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan
ngang bộ quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết
danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi.
14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và
phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.
15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao và theo quy định
của pháp luật.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHÉ
>
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Điều 3. Tổ chức bộ máy
Thanh tra quận có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra
viên và các công chức khác.
1. Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra quận, chịu trách nhiệm
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu trách
nhiệm trước Chánh Thanh tra thành phố về thực hiện các mặt công tác chuyên môn
và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và
toàn bộ hoạt động của Thanh tra quận.
Chánh Thanh tra có quyền:
- Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu
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trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về quyết định của mình;
- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy
định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái
pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;
- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết vấn đề về công tác thanh
tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp thuận thì báo cáo Chánh Thanh tra
thành phố;
- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét trách nhiệm, xử lý người
thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có hành vi vi phạm pháp
luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về
thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý
người thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật
phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành phố ban
hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.
Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành
phố.
2. Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra quận phụ trách và theo
dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật
về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra văng mặt một Phó Chánh Thanh
tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành
phố ban hành, theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận và sau khi có ý kiến thống nhất
với Chánh Thanh tra thành phố.
Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận quyết định theo quy định của pháp luật, theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận
và sau khi có ý kiến thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố.
3. Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh
tra và Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Biên chế

CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017

29

Biên chế công chức của Thanh tra quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
quyết định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động
và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của
quận được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận hàng năm.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra quận xây dựng kế hoạch biên
chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 5. Chế độ làm việc
1. Chánh Thanh tra quận phụ trách, điều hành các hoạt động của Thanh tra và phụ
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Chánh Thanh tra phụ trách những lĩnh vực
công tác được Chánh Thanh tra phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh,
báo cáo Chánh Thanh tra thông qua giao ban hoặc đốt xuất khi cần thiết.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội
dung chuyên môn của Phó Chánh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra chủ động bàn
bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Thanh tra quyết định các vấn đề
chưa nhất trí với Phó Chánh Thanh tra khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà
chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Chánh Thanh tra trực tiếp yêu cầu Thanh tra viên hoặc
chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Thanh
tra, yêu cầu đó được thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyên viên đó phải báo
cáo cho Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách biết.
Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh đạo Thanh tra quận họp giao ban một lần để đánh giá việc
thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo Thanh tra quận, các bộ phận họp với Phó Chánh
Thanh tra trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai
công tác và thống nhất lịch công tác.
3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân
quận và yêu cầu giải quyết công việc, Chánh Thanh tra quận tổ chức họp toàn thể
thanh tra viên, công chức một lần trong tháng.
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Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những công
việc đột xuất, khẩn cấp.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Thanh tra
trực tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để
giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của
Thanh tra quận.
Điều 7. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Thanh tra thành phố
Thanh tra quận chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp
vụ của Thanh tra thành phố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và
theo yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phố.
2. Đối với Ủy ban nhân dân quận
Thanh tra quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân
dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Chánh Thanh tra
quận trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
và phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã được phân
công;
Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác
thanh tra và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà
nước thuộc lĩnh vực liên quan.
3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp
Thanh tra quận chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra quận tập hợp các ý kiến
và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.
4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban,
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự nghiệp,
các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn
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đề thuộc chức năng của Thanh tra, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải
quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.
5. Đối với Ủy ban nhân dân 10 phường
a) Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc Ủy ban nhân dân phường thực hiện
nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra.
b) Hướng dẫn các phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công
tác do Thanh tra quận quản lý.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm cụ thể hóa
chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra quận, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu
chuẩn công chức của Thanh tra quận phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương,
nhưng không trái với quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số
97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 quy định về Thanh tra viên và cộng tác
viên thanh tra và nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết
định để thi hành.
Điều 9. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy
ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh
tra sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký quyết định ban hành. Trong quá
trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất,
kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và
sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN PHÚ NHUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Phú nhuận, ngày 05 tháng 5 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

Bao hành Quy chế tẳ chức và hoạt động của Thanh tra quận Phú NI)«ậií
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẶN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tồ chức chính quyền đia phương ngày 19 tháag 6 năm 2015;
Cấn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Cân cử Nghi đìnii sổ 37/2014/NĐ-CP ngãy 05 thăng 5 nậm 20X4 cửa Chính
phủ quy định tả chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quậạ,
thị xa thảnh phố thuộc tỉnh;
Càn cứ Thũng tư Hên tịch sổ 03/20Ỉ4/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm
2017 của Thanh tra Chính phù - Bộ Nội vụ hưởng dẫn chúc năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cẩu tố chức của Thímh tra tỉnh, thành phô trực tliuộc Trung ưang, Thanh tra
huyện, quận, thị. xã, thành phố thuộc tinh;
Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11 thang 3 năm 2017 của ửy
ban nhân dân thảnh phố Ho Chí Minh về ban hành Quy che (mẫu) về tồ chức và hoạt
động của Thanh tra quận - huyện;
Xét Tờ trình số 26/TTr-ì TQ ngặív 29 tháng 3 năm 2017 của Thanh tra quận về
Việc ban hành Quỵ chế tổ-chức vâĩmạt động của Thanỉi tra quận và Công vần sổ
104/TP ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Trưởng phòng Tư pháp về việc thầm định Dự
thảo Quy chể tố chúc và hoạt động của Thanh tra;
."
Xét đề nghị củá Trường phòng Nội vụ tại Từ trình số 183/TTr-NV ngày 21
tháng 4 nãm 2017,
"

QUYÉT ĐỊNII:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyél định, này Quy chế tổ chúc và hoạt động của
Thanh tra quận Phú Nhuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 nãm 2017.
Quyết định này thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngậy 23 tháng 5
năm 2013 cùa Uy ban nhân tỉân quận Phú Nhuận về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Thanh] tra quận Phú Nhuận.
Diều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân, dân và ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng TvTội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Chánh Thanh trạ, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có ịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.^í^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN PHÚ NHUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ
Tô chức và hoạt động của Thanh tra quận Phiì Nhuận
(Ban hành kèm thèo Quyết định sổ .ŨV./20Ì 7/QĐ-UBND
ngày ..ỖỐtháng ,-A,. năm 2017 của ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)
Chiiơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHONG
Điều 1. VỊ trí, chírc nâng
1. VỊ trí
Thanh tra quận ỉà cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân quận Phủ Nhuận,
Thanh tra quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự
chỉ đạo, quản lý vê tô chức, biên chê và công tác của Uy ban nhân dân quận mả trực
tíểp là Chủ tịchịủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo về cồng tác,
hưởng dẫn, vê nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố.
2. Chức nâng
Thanh tra quận tham mưu, giúp Uy ban nhân dâii quận thực hiện chức năng
quản lý nhà nước vẽ: Công tác thanh tra, giải quyểt khiếu nại, lố cáo trong phạm vi
quản lý nhà nước của Uy ban nhân dân quận; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhung theo quy định cùa pháp luật.
tìiềtt 2. Nhiệm vụ và quyỀn hạn
Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định cửa pháp luật về
Thanh tra, giải qúyết khiếu nại, tố cáo, phòng, cbong tham nhũng vả các nhiệm vụ,
quyền hạn cụ thổ sau:

ỉ. Trình ủy ban. nhân đân quận ban hành Quyết địrih, Chỉ thị về câng tác
thanh tra, giải qu^ết khiển nại, to cáo, phòng, chống tham những; chương trình, biện
pháp tồ chức thựu hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhả
nước được giao.
2. Trình Chù tịch ủy ban nhân dân quận chương trình, kế hoạch thanh tra
hàng năm và các chương ưìnhT kế hoạch khác theo quy định của pháp ỉuật
3. TỒ chức thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch
sau khi được ủ> ban nhân dân quận hoặc Chủ tịch úy ban nhân dân quận phê
duyệt.
4. Thông ti ạ, tuyên truyền, phổ biến, giảo đục pháp luật về íĩnh vực thanh trạ,
giải quyết khiếu nại, tố cảo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn,
nghiệp vụ công tí.c thanh trạ, giải quyết khiếu nại, tỏ cáoJ phòng, chông tham nhũng
cho cán bộ, công chức 15 phường.
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5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân 15 phường, Thử
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quậỊi trong việc thục hiện
pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cảo và phòng, chống tham nhung.
6. Phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn nghiệp
vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân 15 phường.
7. về thanh tra;
a/ Thanh tra việc thục hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ cùa ửy ban nhâu
dân 15 phường, của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nliân dân quận;
b/ Thanh tra vụ việc phức lạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều ủy ban
nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận vả các
cơ quan, đơn vị khác íheử kế hoạch được duyệt hoặc đột xuẫt khi phát hiện có dấu
hiệu vi phạm pháp luật;
c/ Thanh tra các vụ việc khác do Chủ tịch Uy ban nhân ịdân quận giao;
áỉ Theo dõi, kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết
đinh xử lý về thanh tra cùa Thanh tra quận và của Chủ tịch ủy ban nhân dân quận.
8. về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a/ Hướng dẫn ủy ban nhãn dân 15 phường và các cơ quan, tổ chúc, đơn vị
thuộc quyền quản lý của ủy ban nhân dân quận thực hiện việc tiếp công dân? xử lý
đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiêu nại, tổ cáo;
b/ Thanh ưa, kiếm tra trách nhỉệm ốủa Chủ tịch ủy baả nhân dân 15 phường,
Thù trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị,-thuộc quyền quản lýịcúa ủy ban nliân dâĩi
quận trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, to cáo; kiến nghị các biện pháp
tâng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý cửa Chủ tịch,
ủy baĩl nhân dân quận;
.
c/ Xác minh, kết luận và kíếtt nghị việc giải quyết vụi việc khiếu nại, tô cáo
thuộc thẩm quyền của Chù tịch ủy ban nhân dân quận khi đuợc giao;
dỉ Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ itịcìi ủy ban nhân dân
phường vả Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy iban nhân dân quận đã
giái quyết nhưng có dẩu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc
giải quyểt tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận
xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ/ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết kỉũếu
nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý lố cáo của Chù tịch ủy ban nhân dân
quận;
e/ Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
thuộc thầm quyền theo quy định của pháp luật.
9. về phòng, chống tham nhũng:
a/ Thanh tra, kiểm tra việc thục hiện các quy đình cùa pháp luật về phòng,
chống tham những của ủy ban nhân dân 15 phường và các cơ quan, đơn vị thuộc
quyền quản lý cửa ủy ban nhân dân quận;
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b/ Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát
nhân dân, Tòa ári nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có
hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định
của mình trong quá trình thanh tra, kiếm toán, điều tra, truy to, xét xử vụ việc tham
nhũng;
c/ Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy đình của pháp luật
về phòng, chông tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết
luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, Ihii nhập trong phạm vi của quận; định kỳ
bảo cáo kết quả về Thanh tra Thành phố;
đ/ Kiểm tra, giám sát nộj bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt
động Ihanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cảo và phòng, chông tham nhũng.
10. Trong quá Irình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyéí khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo
quy định của phập luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công
chức, viên chức ựiam gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chổng tham nhũĩỊg.
11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh
tra quận.
12. Tổng hợp, thông tin, báo cậọ kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại, to cáo, phòng, chống tham nhũng thèo quy định của ủy ban nhân dân quận và
Thanh tra Thành phố.
:
13. Quàn lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi
ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối vái
công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật và
phân câp của ủy ban nhân dân quận; việc thực hiện điêu động, luân chuyển Thanh
tra viên của Thanlh tra quận phải có ý kiến của Chánh Thanh tra thành phố.
Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra của công chức Irong
Thanh tra quận iihằm chủ động phỏng ngừa tham nhũng. Nguyên tắc, nội đung,
hình thức và trách nhiệm thực hiện việc đỉnh kỳ chuyển đoi vị trí công tác được
thực hiện theo qụy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm
2007 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày
01 tháng 11 năm 2013 cua Chính phủ), •
Thực hiện định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác không phải công tác thanh
tra của công chức ưotig Thanh tĩa quận thực hiện theo bướng dan của các bộ, C0
quan ngang bộ qi lản lý nhà nưởc chuyên ngành có thâm quyên ban hàrừi quy định
chì tiểt danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyến đôi.
14. Quàn ]ý5 sử dụng tàí chính, tài sản được giao theo quy địnli của pháp luật
và phân cap của ủy ban nhân dân quận.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân quận giao và theo quy
định của pháp luạt.

36

CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017
Chương D3

TỎ CHỨC Bộ MÁY VẢ BIÊN CTIẾ
Đỉèu 3. Tồ chức bộ máy
Thanh tra quận có Chánh Thanh tra và không quá hai (02) Phó Chảnh Thanh
trạ, Thanh tra viên và các công chức khác.
L Chánh Thanh tra quận là ngiròi đứng đầu cơ quan Thanh tra quận, chịu
trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ lịch ùv ban nhân dân quận, dồng thời chịu
trách nhiệm trước Chánh Thanh tra thành phổ về thực hiện cảc mặt công tác chuyên
môn và trước pháp luật vè việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn được
giao và toàn bộ hoạt động của Thanh tra.
Chánh Thanh tra cỏ quyển:
- Quyết định việc thanh tra khỉ phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và
chịu trách nhiệm trưởc Chủ tịch Uy ban nhân dân quận về quyet đinh cửa mình;
- Kiến nghị với các co quan nhà nước có thẩm quyền sửa đỗi, bổ sung, ban
hành quy định cho phù hợp vói yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ
những quy đinh trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh trsị
- Kiến Dgliị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận giải quyét vấn đề về công tác
thanh tra; trường hợp kiên nghị đó không dược chấp thuận thl|báo cáo Chánh Thanh
tra thảnh phố;
- Kiển nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận xem xét trách nhiệm, xử lỹ người
thuộc quyền quản lý cùa Chủ tịch ủý Sạn,nhân dân quận cố hảtth vi vi phạm pháp
luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết lưậnị quyết định xử Lý về
thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chúc khác xem xét trách nhiệm, xử lý
người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát
hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh ưa.
Việc bổ nhiệm, bồ nhiệm lạị Chảnh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban nhân dân
quận quyát định theo tiêu chuẩn chuyên môĩii nghiệp vụ do Uy ban nhân dân thành
phố ban hành và sau khi thống nhất với Chảnh Thanh tra thànỉa phố.
Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra do Chủ kịch ủy ban nhân dân
quận quyết đình theo quy đình của pháp luật sau khi thống nhẩt với Chánh Thanh
tra thảnh pho.
2. Phó Chánh Thanh tra là người gìủp Chánh Thanh tra) phụ trách và theo dõi
một số mặt cũng tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh trai và trước pháp ỉuật về
nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra quận vắng; mặt, một Phó Chánh
Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra
quan;
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban nhân
dân quận quyết định theo tiều cliuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uy ban nhân dân
thành phô ban hành, theo đẽ nghị của Chánh Thanh tra và sap khi cổ ý kĩến thống
nhất với Chánh Thanh tra thành phổ.
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Việc miễn nhiệm, cách chúc Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban nhân
dần quận quyẽt íỉnh theo quy đíah của pháp luật, theo đề nghị của Chánh Thanh tra
và sau khi thống Inhất vởi Chảnh Thanh tra thành phố.
3, Việc klịen thưỏng, kỷ ỉuật vả các chế độ chính sách khác đối với Chánh
Thanh tra và Pho Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Biên chế
Biên chế công chúc của Thanh tra quận dồ Chú tịch ủy ban nhân dân quận
quyết dịnh trên cơ sử vị tri việc làm, găn với chức nàng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt
động và năm ttopg tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính
của quận được ủy ban nhân dân ĩhành phố giao cho ủy ban nhân dân quận hàng
năm.
Càn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chúc được cạp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra quận xây dựng kế
hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật đảm bào thực hiện nhiệm vụ
dược giao.
Chuưng III
I CHẾ Độ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 5. Chể độ làm việc
1. Chánh Thanh tra quận phụ'trách, địều hảnh các hoạt động của Thanh tra và
phụ trách những bong tấc trọng tâm. Cac Phó Chánh Thanh tra phụ trách những lĩnh
vực công tác được Chánh Thanh tra phấn công, trực tiếp giải quyết các công việc
phát sinh, báo cao Chánh Thsrứi tra tìiôiỊg qua họp giao ban hoặc dột xuất khi cần
thiết, '
ỉI
' .
„ r J
2. Khi giải quyết công việc thuộc ỈTnh vực mitih phụ trách có liên quan đến
nội dung chuyẻEị môn của Phó Chảnh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra chủ
động bàti bạc thống nhất hướng giải quyểt, chỉ trình Chánh Thanh tra quyểt đĩnh các
vân để chưa nhẩt trí với các Phó Chánh Thanh tra khác hoặc những van để mới phát
sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết
3. Trong thường hợp Chảnh Thanh tra trực tiếp yêu cầu Thanh tra viên hoặc
chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Thanh
trạ, yêu cầu đó đứợc thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyên viên đó phải báo
cảo cho Phỏ Chánh Thanh tra trục tiếp phụ trách biết.
Điều 6. ChỂ độ sinh hoạt, hội hạp
1. Cần cứ /ào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của ủy ban nhân
dân quận và yêu cầu giải quyết cồng việc định kỳ hảng tháng, lãnh dạo Thanh tra
quận họp giao bản với toàn thể Thanh tra viên, cồng chức đơn vị một lân đê gỉ ải
quyết công việc, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch công tác
cho tuần sau.
I
Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyết những
công việc đột xuất, khẩn cấp.
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2. Mỗi thảnh viên trong từng bộ phận cỏ lịch công tác ỉo lânh dạo Thanh ừa
trực tiểp phê duyệt.
3 Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân cỏ Hên qum, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đan vị; nội dung làm việc được Thanh tra quận chuân
bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động
chuvên môn của Thanh tra.
Điều 7. Mối quan bệ công tác
1. Đổi với Thanh tra thành phố:
Thanh tra quận chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và than:1 tra về chuyên môn,
nghiệp vụ của Thanh tra thành phố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn
định kỳ và theo yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phổ.
2. Đổi vớt ủy ban nhân dân quận:
Thanh tra quận chịu sự lành đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của ủy ban
nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, iihỉệmỊ vụ của mình, Chánh
Thanh tra quận trực tiểp nhận chỉ đạo và nội dunệ công tác từ Chủ tịch ủy ban nhân
dân quận và phải bảo cáo với ủy ban nhân dân về những mặt pông tác đã dược phân
công;
Theo đinh kỳ phải báo cáo với ủy ban nhân dân quận về nội dung cồng tác
của Thanh tra vả đề xuất các biện pháp giải quyết công tác cpuỵên môn trong quản
lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
3. Đôi với các co quan chuyện môn khác thuộc ủy ban Ị nhân dân quận:
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và ^ hối hợp trcn cơ sẻf bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ dưới sự điều hành chung của ủy ban nhân dân quận nham đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong truàng
hợp Thanh tra quận chủ trì phối hợp giải quyết công việc, riếu chưa nhất trí với ý
kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra quận tập hợp
ý kiến và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.
4. Mối quan hệ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp,
các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội quận;
Khi ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đan vị sự nghìêp.
các ban, ngànhj đoàn thể, các to chức xã hội của quận có yêứ cầu, kiến nghị các vấn

để chức năng của Thanh trạ, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải quyết
hoặc trinh ủy ban nhân đân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.
5. Mối quan hệ với ủy ban nhân dân 15 phường:
*E

-

5*

I

1

a/ Phôi hợp, hướng dân và kiêm tra đôn đôc Uy barì nhân dân các phường
thực hiện các nội dung quản lý nhà nước ìiên quan đcn chức nãngí nhiệm vụ của
Thanh tra,
*

. X

•

r

1

.

-

.

b/ Hướng dẫn các phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực
công tác do Thanh tra quận quản lý.
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Chương IV
ĐIỀU KHOẲN THI HÀNH
Biều 8. Cân cứ Quy chế này, Chánh Thanh tra quận có trách nhiệm cụ thể
hóa chức nãng, nhiệm vụ của Thanh tra, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu
chuẩn công chức của Thanh tra phù hợp với đặc điểm cùa địa phương, nhưng không
trái với quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định sổ 97/2011/NĐ-CP ngày
21 tháng 10 nãip 2011 của Chính phủ quy đĩnh về Thanh tra viên và cộng tác viên
thanh tra và nội dung Quy chế nảy, trinh Chủ tịch ủy ban nhân dân quận qụyết định
để thi hành,
i
Điều 9. (thánh Thanh tra và Thủ trưởng các oơ quanT đan vỊ liên quan thuộc
ủy ban nhân dan quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức vả hoạt động của
Thanh tra sau Ị^hi được Chù tịch ủy ban nhân dân quận ký Quyết định ban hành.
Trong quá trìnli thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên
cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Uy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc
bỗ sưng và sủa đồi Quy chế cho phù hợp.^*ỉ>
ị

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN THỦ ĐỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 08 tháng 8 năm 2017
QƯYẺT ĐỊNH
VỀ việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ ộ tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 thảng 6 năm 20ì 5;
Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 20ỉ 6 cùa
Chỉnh phủ quy định chi tiêt mật sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định sô ỉ ỉ/2017/QD-ƯBND ngày 08 tháng 3 năm 20ỉ 7 của
Úy ban nhân dân Thành phổ ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản
uyphạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hô Chỉ Minh;
Theo đề nghị của Trưởng phồng Tư pháp tại Tờ trình sổ 822/TTr-TP ngày
Jỉ
fMỉ
'/•07 thảng 8 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bầi bỏ 04 (bòn) văn: bản quy phạm pháp luật do úy ban nhân dân
quận Thủ Đức ban hàiih có nội dung không còn phù hợp với quy dịnh pháp luật
hiện hành (theo Danh mục đính kèm),
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày/iíT tháng 8 năm 2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng Tư pháp, Trường phòng Nội vụ, Trưởng phòng Quản lý dô thị,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uy ban nhân dân các
phường thuộc quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết đính nky./.Ịịi^/
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Nguyễn Thanh Minh

Văn bản qi
(Ban hành kèm thị
ngàyO í tháng 8 nămSTT

Tẽn loại
văn bản
Quyết định

1

2

3

4
1

Quyết định

Quyết định

Quyết địnih

sả, ký hiệu; ngảy,
tháng, năm ban hành
văn bán
31/2010/QĐ-UBND
ngày 01/11/2010

32/20 ] 0/QĐ-UBND
ngày 10/11/2010

10/2010/QĐ-UBND
ngày 22/7/2010

06/2011/QĐ-UBND
ngày 07/7/2011

í Hự

LỤC
Juật bì bài bỏ
\4 /2ỠJ?/QĐ-UẼND
'lán dân quân Thủ Đức)

, . .
I rích yclroiậígỉirag cua vủn
bán

Lỷ do bãi bỏ

- p / ị

vể ban hành Quy chê làm việc của Uy Không còn đối tượng điều chỉnh.
ban nhân dân quận Thủ Đức thực hiện thí
điềm không tổ chức Hội đồng nhân dân
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra quận
không còn phù hợp với quy định tạ ỉ Điều 7S
Thông tư liên tịch sỗ 03/2014/TTLT-TTCPBNV ngày 08/9/2014 hướng dẫn, chức
về ban hành Quy chể tố chức và hoạt năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cẩu tồđộng của Thanh tra quận Thủ Đức
chức của Thanh tra tỉrih, Thành phố trực
thuộc Trung ương, Thanh tra huvệrụ quận,
thị xẫ, thảnh phố thuộc tỉnh
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng
HĐND-UBND quận không phù hợp vớì
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt Điều 2, Quyết định 64/2016/QĐ-UBND
động cùa Văn phòng HĐND-ƯBND quận ngảy 30/12/2016 ban hảnh quy chế (mẫu) về
tổ chức vả hoạt động cúa Văn phòng
HĐND-UBND quận
'
Không còn phù họp với quy định pháp luật
V/v ban hành Quy định khu vực, đường hiện hành; cơ sở pháp lý ban hành quyết
pho, dịa điểm sản xuất, kinh doanh vật định đâ hét hiệu lực, cụ thể; Luật Đất đai
liệu xây đựng, nơi để phc thải vật liệu xây 2003; Luật Xây dựng 2005; Nghị định
124/2007/NĐ-CP; Nghị định 23/2Ũ09/NĐdựng trên địa bản quận Thủ Đức

CP...
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN THỦ ĐỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 08 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Sừa đồi Quy ehc tồ chức và hoạt động của Thanh tra quâũ Thủ ÍĐửc
ban hành kèm theo Quyết địĩìh số 02/2017/QĐ'ƯBND
11 gày 27 tháng 4 năm 2017 của ủy ban nhân dân quận Tỉiỉt Đức

ủv BAN NHÂN .DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
Căn cử Luật TỔ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 6 năm 20ỉ5;
Cân cứ Luật Thanh tra ngày ỉ5 thảng ì ỉ năm 2010;
Căn cử Nghị định Sũ 37/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 20ỉ4 của
Chinh phủ quy định tô chức các cơ quan chuyên môn thuộc ửy ban nhân dân
huyện, quận, thì xã thành phô thuộc tình;
Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 03/20ỉ4/TTLT-TĨCP-BNV ngày 08 tháng 9
năm 20 ì 4 của Thanh tra Chỉnh phủ - Bộ Nội vụ hướng đẫn, chức năng nhiệm
vụ, quyên hạn và cơ câu iô chức của Thanh tra tính, Thành pho trực thuộc
Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành pho thuộc ĩ ình;
Căn cứ Quyết định Sũ ]2/2Q] 7/QĐ-UBND ngày ỉ ỉ thảng 3 năm 2017 của
Ưy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh vê việc ban hành Quy ché (mâu) vê tố
chức và hoạt động của Thanh tra quận, huyện;
Theo âề nghị của Chánh Thanh tra quận tại Tờ trình số 29ỉ/TTr-TTQ
ngày ỡĩ tháng 8 nằm 2017; Báo cảo thâm ẩịnh của Truởng phòng Tư pháp so
82Ỉ/BC-TP ngày 07 thảng 8 năm 2017 rà của Trưởng phỏng Nội vụ tại Tờ trình
ễ '
sổ 332/TTìr-NV ngày 08 tháng 8 năm 20ỉ 7.
'
QUYÉT ĐỊNH:
Điều L Sửa đổi Điều 3 Quỵ chế tổ chức và hoạt động cùa Thanh tra quận
Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBHD ngày 27 tháng 4
nám 2017 của ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, như sau:
"Điều 3: Tổ chức bộ máy
Thanh tra quận có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra
viên và các công chức khác theo tong sỏ bỉ en chÊ công chức cửa Thanh tra quận
do Chủ tịch ủy ban nhân dân quận quyết định.
1, Chánh Thanh tra là người đứng đàu cơ quan Thanh tra quận, chịư trách
nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ lịch Uy ban nhân dân quận, dồng thời chịu
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trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Thành phố vể thực hiện các mặt công tác
chuyên môn và trưức pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Thanh tra.
Chánh Thanh tra có quyền:
- Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vì phạm pháp luật và
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân quận về quyết định của mình;
- Kiến nghị vói cơ quan nhà nước có thảm quyền sửa đổi, bả sưng, ban
bảnh quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỗ
những quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.;
- Kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận giải quyết vấn đề về công tác
thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp thuận thì báo cáo Chánh
Thanh tra Ihành phố;
- Kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận xem xét trách nhiệm, xử lý
ngườỉ thuộc quyền quản lý của Chủ tịch ủy ban nhân dân quận có hành vi vi
phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kẽt iuậỉii quyết
định xử lý về thanh tra; yeu cầu người đứng đầu cơ quan, to chức khác xem xét
trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi
phạm pháp luật phát hiộn qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết
định xử lý về thanh tra.
Việc bô nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban nhân
dân quận quyỄL định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do ủy ban nhân
dân Thành pho ban hành và sau khi thống nhẩt vói Chánh Thanh tra Thành pho,
Việc miễn nhiêm, cách chức Chảnh Thanh tra do Chủ tịch Uy ban nhân
dân quận quyết định theo quy định của pháp luậL sau khi thong nhất với Chánh
Thanh tra Thành pho,
2. Phó Chánh Thanh tra ỉ à người giúp Chánh Thanh tra phụ trách và theo
dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp
luật VẼ nhiệm vụ dược phân công. Khỉ Chánh Thanh tra vắng mặt., một
Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm diều hành các hoạt động
của Thanh tra.
.
Việc bồ nhiệmJ bẩ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban
nhản dân quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do ửy ban
nhân dân Thành phố ban hành, theo dề nghị của Chánh Thanh tra quận và sau
khi có ỷ kiỂa thống nhất vói Chánh Thanh tra Thành phố.
Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chảnh Thanh tra do Chủ tịch ủy ban
nhân dân quện quyết định theo quy định cửa pháp luật, theo đề nghị của Chánh
Thanh tra quận và sau khỉ có ý kiến thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố3. Việc khen thưởng, kỷ luật và các thế độ chính sách khác đối với Chánh
Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định cùa pháp luật".
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Điều 2, Quyết định nảy có hiện lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Ngoài các nội dung sửa đỗi tại Điều ỉ Quyết định này, các nội dung khác
của Quy chế ban hành kèm theo Qưyci định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 27
tháng 4 nàm 2017 cửa ủy ban nhân dân quận Thủ Đức được giữ nguyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân vả ùy ban nhân dân quận
Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra quận, Thử trương các cơ quan chuyên
môn thuộc quận, Chủ tịch Uy ban nhân dân 12 phường và các đữti vị cỏ liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./j^,
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Nguyễn Thanh Minh
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOC MON
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HÓC MÔN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2017/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 25 tháng 8 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 281/TTr-TP
ngày 24 tháng 8 năm 2017.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân
huyện Hóc Môn ban hành do không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp
luật hiện hành (danh mục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2017.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng

phòng Tư pháp huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Hồng Ngọc

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HÓC MÔN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)
Q

o>
N

STT

1

Tên loại
văn bản

Chỉ thị

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản
06/2008/CT-UBND
Ngày 20/8/2008

Q
Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

B

Lý do bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản
về xây dựng kế hoạch phát triển kinh
không còn phù hợp thực tiễn; nội dung
tế - xã hội huyện và dự toán ngân sách
chỉ thị đã thực hiện hoàn thành trong
năm 2009
năm 2009

/
S
o»
9

LO

CTQ

y

o

48

CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4337/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2017

QUYET ĐỊNH
Ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp
ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính
phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính
phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất
động sản;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
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Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây
dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9742/SXD-VP ngày 04
tháng 7 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ báo cáo thống
kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng,
Thủ trưởng các Sở - ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện
và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PCT CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp
ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4337/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về chế độ thông tin, báo cáo các chỉ tiêu thống kê quốc
gia ngành xây dựng và tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách
nhiệm cung cấp thông tin, số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước ngành xây dựng để
tổng hợp báo cáo theo phân cấp và phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định.
Quy định này không áp dụng đối với thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.
Điều 3. Nguyên tắc thông tin, báo cáo
1. Cung cấp chính xác, đầy đủ các nội dung quy định trong biểu mẫu.
2. Kiểm tra, rà soát số liệu đảm bảo tính thống nhất.
3. Báo cáo, cung cấp số liệu đúng thời gian quy định.
4. Đảm bảo tính liên tục.
Chương II
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DựNG
Điều 4. Các biểu mẫu báo cáo
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1. Các biểu mẫu báo cáo để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc các
lĩnh vực của ngành xây dựng được ban hành tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày
12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà
ở và thị trường bất động sản (25 biểu mẫu); Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10
tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp
ngành xây dựng, áp dụng trên địa bàn Thành phố được nêu tại Phụ lục (17 biểu mẫu).
Phần thuyết minh giải thích các thông tin có liên quan đến thông tin thống kê trong
phần mẫu báo cáo được nêu tại Phụ lục II ban hành theo Thông tư số 06/2012/TTBXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống
kê tổng hợp ngành xây dựng.
2. Các biểu mẫu báo cáo về tình hình hoạt động xây dựng áp dụng trên địa bàn
Thành phố được nêu tại Phụ lục (gồm 13 biểu mẫu) ban hành theo Quyết định này.
Điều 5. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo Thông tư
số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng
Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng làm đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện
chế độ báo cáo gồm: Cơ quan đầu mối cấp Thành phố (Sở Xây dựng), cấp quận,
huyện (Ủy ban nhân dân quận, huyện), cấp phường (Ủy ban nhân dân cấp phường,
xã).
1. Biểu báo cáo số 01/BCĐP về chỉ số giá xây dựng (định kỳ báo cáo tháng,
quý, năm):
Báo cáo tháng: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là
ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo.
Báo cáo quý: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày
15 của tháng đầu của quý kế tiếp sau quý báo cáo.
Báo cáo năm: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày
20/1 của năm sau năm báo cáo.
2. Biểu báo cáo số 02/BCĐP về doanh nghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng
Báo cáo 6 tháng, năm: Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về đăng ký
doanh nghiệp, đăng ký đầu tư có đăng ký kinh doanh ngành, nghề liên quan đến hoạt
động xây dựng trên địa bàn Thành phố gửi về Sở Xây dựng tổng hợp; Cục Thống kê
cung cấp số liệu điều tra về doan nghiệp, lao động của doanh nghiệp gửi về Sở Xây
dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12, 10 tháng 3 năm sau; Sở Xây dựng
tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3
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năm sau.
3. Biểu báo cáo số 03/BCĐP về tổng số công trình xây dựng trên địa bàn
Báo cáo 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận (huyện) thực hiện và gửi về Sở
Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12, 10 tháng 3 năm sau; Sở Xây
dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15
tháng 3 năm sau.
4. Biểu báo cáo số 04/BCĐP về tổng số sự cố về chất lượng công trình xây dựng
Báo cáo 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận (huyện), thực hiện và gửi về Sở
Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12, 10 tháng 3 năm sau; Sở Xây
dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15
tháng 3 năm sau.
5. Biểu báo cáo số 05/BCĐP về tai nạn lao động trong thi công xây dựng
Báo cáo 6 tháng, năm: Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân
quận (huyện) thực hiện và gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6, 10
tháng 12, 10 tháng 3 năm sau; Sở Xây dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất
là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
6. Biểu báo cáo số 06/BCĐP về số lượng và dân số đô thị
Báo cáo 6 tháng, năm: Cục Thống kê Thành phố, Ủy ban nhân dân quận (huyện)
thực hiện và gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12, 10
tháng 3 năm sau; Sở Xây dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15
tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
7. Biểu báo cáo số 07/BCĐP về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
Báo cáo 6 tháng, năm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận
(huyện), Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý
Khu Nam, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô
thị Thủ Thiêm thực hiện và gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6, 10
tháng 12, 10 tháng 3 năm sau; Sở Xây dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất
là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
8. Biểu báo cáo số 08/BCĐP về diện tích đất đô thị
Báo cáo 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận (huyện) thực hiện và gửi về Sở
Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12, 10 tháng 3 năm sau; Sở Xây
dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15
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tháng 3 năm sau.
9. Biểu báo cáo số 09/BCĐP về dự án đầu tư phát triển đô thị,
Báo cáo 6 tháng, năm: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm
nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
10. Biểu báo cáo số 10/BCĐP về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị
Báo cáo 6 tháng, năm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường,
Cục Thống kê thực hiện và gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 6, 10
tháng 12, 10 tháng 3 năm sau; Sở Xây dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất
là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
11. Biểu báo cáo số 11/BCĐP về tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
kinh tế, khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia tương ứng
Báo cáo 6 tháng, năm: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành
phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là
ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12, 10 tháng 3 năm sau; Sở Xây dựng tổng hợp, gửi về Bộ
Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
12. Biểu báo cáo số 12/BCĐP về tổng số nhà ở đã được xây dựng mới và tổng
diện tích nhà ở đã được xây dựng mới
Báo cáo quý, 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân cấp phường, xã thực hiện gửi Ủy
ban nhân dân quận (huyện), chậm nhất ngày 05 tháng 12; Ủy ban nhân dân quận
(huyện) tổng hợp và gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 12; Sở Xây
dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm
sau.
13. Biểu báo cáo số 13a/BCĐP về tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở công vụ
đã được xây mới (hoặc mua nhà ở làm nhà công vụ) và Biểu báo cáo số 13b/BCĐP
về tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội đã được xây dựng mới
Báo cáo quý, 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân cấp phường, xã thực hiện gửi Ủy
ban nhân dân quận (huyện), chậm nhất ngày 05 tháng 12; Ủy ban nhân dân quận
(huyện) tổng hợp và gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 10 tháng 12; Sở Xây
dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm
sau.
14. Biểu báo cáo số 14/BCĐP về Số lượng sàn giao dịch bất động sản
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Báo cáo 6 tháng, năm: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm

nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
15. Biểu báo cáo số 15/BCĐP về số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất
động sản qua sàn
Báo cáo 6 tháng, năm: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm
nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
16. Biểu báo cáo số 16/BCĐP về chỉ số giá bất động sản
Báo cáo 6 tháng, năm: Sở Xây dựng thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng chậm
nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm sau.
17. Biểu báo cáo số 17/BCĐP về một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
Báo cáo 6 tháng, năm: Cục Thống kê, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện
và gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 15 tháng 6, 15 tháng 12, 15 tháng 3 năm
sau.
Điều 6. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động
sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính
phủ
1. Các biểu mẫu báo cáo để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc các
lĩnh vực của ngành xây dựng được ban hành tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày
12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
2. Chế độ báo cáo được thực hiện định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm được quy
định tại Điều 13 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ.
a) Biểu số 1, 2, 3 về sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi
giới bất động sản cung cấp thông tin được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Nghị
định số 117/2015/NĐ-CP.
Báo cáo tháng: Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới
bất động sản thực hiện, báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 05 của tháng sau tháng
báo cáo.
b) Biểu mẫu số 4a, 4b, 4c, 5 về tình hình giao dịch bất động sản.
Báo cáo tháng: Chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình giao dịch bất động

CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017

55

sản của dự án thực hiện, báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 05 của tháng sau tháng
báo cáo.
c) Biểu mẫu số 6 về số lượng giao dịch bất động sản để bán qua công
chứng/chứng thực.
Báo cáo tháng: Sở Tư pháp thực hiện, báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 05
của tháng sau tháng báo cáo.
d) Biểu mẫu số 7a, 7b, 7c, 7d báo cáo của chủ đầu tư về thông tin dự án nhà ở.
Báo cáo tháng: Chủ đầu tư cung cấp thông tin dự án nhà ở thực hiện, báo cáo về
Sở Xây dựng trước ngày 05 của tháng sau tháng báo cáo.
đ) Biểu mẫu số 8a, 8b, 8c, 8d chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình triển
khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản.
Báo cáo quý: Chủ đầu tư thực hiện, báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 10
tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo.
e) Biểu số 9 về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở
hữu nhà.
Báo cáo quý: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, báo cáo về Sở Xây dựng
trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo.
g) Biểu số 10 về quản lý nhà chung cư.
Báo cáo 6 tháng: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về Sở Xây
dựng trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo.
h) Biểu số 11, 12 báo cáo thông tin về sử dụng đất ở của địa phương.
Báo cáo 6 tháng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thực hiện, báo cáo về
Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo.
i) Biểu số 13 báo cáo số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động
sản.
Báo cáo 6 tháng: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện báo cáo về đăng ký doanh
nghiệp, đăng ký đầu tư có đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh bất động sản
Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 7 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo; Sở Xây
dựng tổng hợp, gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng đầu tiên của kỳ sau.
k) Biểu số 14, 15 tổng hợp số lượng nhà ở đô thị, nông thôn tại địa phương.
Báo cáo năm: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về Sở Xây dựng
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trước ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo.
Điều 7. Chế độ báo cáo thống kê số liệu chuyên ngành xây dựng phục vụ
công tác quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố
Các biểu mẫu báo cáo để thống kê số liệu chuyên ngành xây dựng để phục vụ
công tác quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.
1. Biểu báo cáo số 1 - Báo cáo về tình hình cấp Giấy phép xây dựng
Báo cáo tháng: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về Sở Xây
dựng trước ngày 10 hàng tháng.
2. Biểu báo cáo số 2 - Báo cáo tiến độ bố trí, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái
định cư
Báo cáo quý, 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về
Sở Xây dựng trước ngày 10 của tháng cuối quý, ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12 đối với
báo cáo năm.
3. Biểu báo cáo số 3 - Báo cáo về nhu cầu tái định cư trong các dự án trọng
điểm.
Báo cáo quý, 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về
Sở Xây dựng trước ngày 10 của tháng cuối quý, ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12 đối với
báo cáo năm.
4. Biểu báo cáo số 4 - Báo cáo số liệu nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây
dựng mới.
Báo cáo quý, 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về
Sở Xây dựng trước ngày 10 của tháng cuối quý, ngày 10 tháng 3, ngày 10 tháng 6, 10
tháng 12 đối với báo cáo năm.
5. Biểu báo cáo số 5 - Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong
hoạt động xây dựng.
Báo cáo quý, 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về
Sở Xây dựng trước ngày 10 của tháng cuối quý, ngày 10 tháng 3, 10 tháng 6, 10
tháng 12 đối với báo cáo năm.
6. Biểu báo cáo số 6 - Báo cáo số công trình xây dựng trên địa bàn
Báo cáo năm: Các Ban Quản lý khu đô thị mới, Khu công nghiệp, Khu chế xuất,
Khu công nghệ cao và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về Sở Xây
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dựng trước ngày 10 tháng 12, 10 tháng 3 năm sau.
7. Biểu báo cáo số 7 - Báo cáo sự cố công trình xây dựng trên địa bàn
Báo cáo quý, 6 tháng, năm: Sở Lao động Thương binh và xã hội, các Ban Quản
lý khu đô thị mới, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Ủy ban
nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo vê Sở Xây dựng trước ngày 10 của tháng
cuối quý, ngày 10 tháng 3, 10 tháng 6, 10 tháng 12 đối với báo cáo năm.
8. Biểu báo cáo số 8 - Báo cáo vê quản lý chất lượng công trình xây dựng trên
địa bàn
Báo cáo năm: Các Ban Quản lý khu đô thị mới, Khu công nghiệp, Khu chế xuất,
Khu công nghệ cao và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo vê Sở Xây
dựng trước ngày 10 tháng 12, 10 tháng 3 năm sau.
9. Biểu báo cáo số 9 - Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng Chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch
Báo cáo quý, 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo vê
Sở Xây dựng trước ngày 10 của tháng cuối quý, ngày 10 tháng 3, 10 tháng 6, 10
tháng 12 đối với báo cáo năm.
10. Biểu báo cáo số 10 - Báo cáo danh sách các tổ chức, cá nhân thực tế hoạt
động lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn quận, huyện/khu chế xuất, khu công
nghiệp
Báo cáo 6 tháng, năm: Các Ban Quản lý khu đô thị mới, Khu công nghiệp, Khu
chế xuất, Khu công nghệ cao và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thực hiện, báo cáo vê
Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12 đối với báo cáo năm.
11. Biểu báo cáo số 11 - Báo cáo thống kê sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng
chủ yếu
Báo cáo 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận, huyện; các doanh nghiệp thuộc
lĩnh vực vật liệu xây dựng thực hiện, báo cáo vê Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 6
và 10 tháng 12 đối với báo cáo năm.
12. Biểu báo cáo số 12 - Báo cáo danh sách các dự án, công trình xây dựng
thuộc đối tượng bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn
Báo cáo 6 tháng, năm: Các Ban Quản lý khu đô thị mới, Khu công nghiệp, Khu
chế xuất, Khu công nghệ cao và Ủy ban nhân dân quận, huyện; các chủ đầu tư xây
dựng trên địa bàn Thành phố thực hiện, báo cáo vê Sở Xây dựng trước ngày 10 của
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tháng cuối quý, ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12 đối với báo cáo năm.
13. Biểu báo cáo số 13 - Báo cáo sơ kết 6 tháng hoặc tổng kết năm về tình hình
hoạt động xây dựng trên địa bàn.
Báo cáo 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, báo cáo về Sở
Xây dựng trước ngày 10 của tháng cuối quý, ngày 10 tháng 6, 10 tháng 12 đối với
báo cáo năm.
Điều 8. Nội dung và hình thức báo cáo
1. Nội dung báo cáo gồm:
a) Phần số liệu điền vào các biểu mẫu tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày
12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10
tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp
ngành xây dựng;
b) Phần đánh giá tổng hợp về tình hình hoạt động xây dựng được nêu tại báo cáo
sơ kết 6 tháng và tổng kết năm (biểu mẫu 12)
2. Báo cáo được gửi bằng hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử, gửi về Sở
Xây dựng theo quy định.
a) Văn bản giấy: Báo cáo theo mẫu, tài liệu kèm theo (nếu có) đã được thủ
trưởng cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu.
b) Văn bản điện tử: Báo cáo theo mẫu, tài liệu kèm theo (nếu có) được thể hiện
dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử (riêng văn bản do thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký,
đóng dấu được quét ảnh - Scanner hoặc sử dụng chữ ký điện tử; hoặc khi có đầy đủ
thông tin về người gửi, đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc và sự toàn vẹn của văn
bản) do người phụ trách đầu mối đơn vị gửi xác thực và gửi địa chỉ hộp thư điện tử
sxd@tphcm.gov.vn .
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 9. Xử lý vi phạm
Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin
báo cáo thống kê về xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo
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quy định pháp luật hiện hành.
Điều 10. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo, đồng thời có trách
nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Sở - ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường - thị trấn và các cá nhân, tổ chức thực hiện
nghiêm túc việc báo cáo theo quy định tại Quy định này; là cơ quan đầu mối tại địa
phương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chê độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành
Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng (bằng văn bản và gửi bằng thư
điện tử Tệp dữ liệu báo cáo định dạng bảng tính Excel).
Điều 11. Các Sở - ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy
ban nhân dân xã, phường - thị trấn và các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện
chê độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng; tổng hợp, cung cấp số liệu cho Sở
Xây dựng để tổng hợp báo cáo theo Quy định này.
Trong quá trình thực hiện nêu có phát sinh vướng măc, các cơ quan, đơn vị và tổ
chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến

BĨẺU số 1

o

Đom vị thục hiện: ùy ban nhân dân quận - huyện
Định ky báo cáo: chậm nhảt là ngày 10 hàng tháng

BÁO CẢO VẺ TÌNH HÌNH CÁP GIẤY PHÉP XÂY DỤNG

GPXD rông trình (khSng phảĩ
nhà ờ rìẼiig lc)

GEXD nb&ửriềoglé

GPXD CẺ thừi bạn

Xử Lý vi phạm hành chinh

SỂ TT

Không phép
Tổng sổ
GPXT)

Tồng díệD tích
sàũ xây dựiLg

Tỗng sé
CPXD

Tỗag diện tích sàn
xâv đụng

TãogsẼGPXD

Tỏng diện tích sàn c&ng trình
lỗy dụng
saỉ phép
ÌJÙ tìK cấp
GPXD

Không đũ
BK cấp
GFXD

1 - - --

Vì pìiaiu
khác

...

NgưÀi lập biciỉ
(Ký, hộ tên)

Ngày

tháng
aăm, Thừ trưởng đơn Vị
(Ký, dóng dấu, ghì tẽn)

ị

lỉiềiỉ số 2
Đơn vì thực hiện: ủy ban nhân dân quận (huyện)
Định kỷ báo cáo: Chậm ỉihầ là ngày 10 của tháng cuối quý,
ngày ] 0/3, 10/6,10/12 đối vứi bảo cáo năm

BÁO CÁO TIÉN Độ BÓ TRÍ, sử DỤNG NHÀ Ở, ĐÁT Ở PHỤC vụ TÁI ĐỊNH cư

Tìnti bình bổ trí, sử dụng
Đã bô trí

í g.

Số iuợng
Đia điềm nhà ờ, đất ử
phục vụ tái định cư

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Căn Itộ

NỀa đất

Bán Irả
mật lần

Dán trả
châm 01
năm

Bán trả
góp 10
nâm

Cbo thuê Tạm cư

Ngày

CÒQ trông
Đã ký
HĐ nhiỉ
Chữa
chưa
kýHĐ
nhận căn
hô hoăc

tháng
nãm.
Thử trirỏttg đơm vị
(Ký, đỏng dấu, ghi tên)

Ghi chú

Btlu Sổ 3
Đơn vị thực hiện: ủy bíu; nhân dẫn quặn - huyện

to

Định kỳ báo cảo: chậm nhất lả ngày 10 của thúng cuỄí quý, ngày 10/3;
10/6,10/12 đối vúí bảo cảo năm

BẢO CÁO VỀ NHƯ CẦU TÁI ĐỊNH cư TRONG CÁC Đự ÁN TRỌNG ĐIẺM

STT

Dự án trọiig
ĩUỄm/Bồì thưỬDg
GPMB

Chũ đầu tíT

Tống £ố hộ bị
àirii hưởng

Thôi gian giãi pbúng Tỏng ũhu cầu nhà
Đẻ xuất dựáD
mặt ĩ)ỉìì£ dự kiỂn
Èf,đấtởTĐC
(địa đíeni) tái Gỉii chủ
Rắt đầu
Kết thút
ĐtìB vị,
định tư
Cán Hộ NỀn rtẫt
Một phầA Toàn pĩiầíi
iỗchức (thảng/nấm) (tliủng/nãiii)
Trong đó

Q

o>

Q
B

>*

o

S

o»

9
LO
ƠQ
y

* Ghi thủ:
Nhu câu tái định tu dược thổng kê trên cơ sở phát sĩtth so với kỷ báo cào trước
Ngiròi lập biểu
(kỷ tên, đóng dùu)

o
Ngày ... tháng,. - nlm
Thù truửng doit vị
(kỷ lên, ẩóng dấu)

7

BiỀu số 4
Đơn vị thục hiện; ủy ban nhân dân quặn - huyện
Địnli kỷ bảo cáo: châm nhấl là ngày 10 của tìiáng cuối quý,
ngày 10/3,10/6,10/12 đói vói báo cảo năm

BẢO CẢO SÒ LIỆU
NHÀ TRỌ 00 Hộ GIA ĐỈNH, CÁ NHẨN
ĐẦU Tư XÂY DỤtoG MỚI

STT

TỂn xã, phirìrag

Số nhà trọ sây Diện tích sây
dựng mới
dirng ntứi (m2)

Sổ phòng
phát sinh
mới

SỐ chẽ cho
thuê phát
sinh mới

Số nhà trọ
Sổ nhả trọ
đạt chất
đu^c cấp
Iưựng theo
giấy phép
0» sé
kinh (loanh
75/2006/QĐmứi
UBND

SỐ nhà trọ
khống đạt
chất iirợũg
theo QĐ sổ
75/2006/QĐUBND

1
1

3
4
5
tí
7

8
9

10

Tông cộng
Ngirời lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngày

tháng
năm.
Thứ trưởng đơo vị
(Kỷ, đỏng đấu, ghi tên)

Ghi chú

Bicu số 5
Đơn vị thực hiện: ƯBND quận •* huyện
Đinh kỷ báo cáo: Chậm nhẩt lả ngày 10 của tháng
cuối qựv, ngày 10/3,10/6, 10/12 đốĩ V('ri báo cáo năm

BÁO CÁO KÉT QUẢ KIẺM TRA, xử LÝ VI PHẠM
HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỌNG XÂY DựNG

Tông sổ
Tồng số
sá công trình cóng trình
đã kiểm
TT xây dựng
tra
trên đia hàn

Theo dõi Qỉ? xử lý vi phạm
lành thinh

Công trinh vi phạm
Không phép
Saí
phép

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đủ ĐK
cắp
GPXD

Không đtì
ĐK cấp
GPXD

Vì
phạm
khác

Theo dõì Qf> cưỡng chế

Đã thục
Đang
Chưa
Đã thực
hiện xong thực hiện thục hiện hiện xong

Ngày

tháng

Đang thực
hiện

năm,-

Thủ trtrửng đơn vị

(Kỷ, đỏng dẤu, ghi tên)

Chưa
thực hiện
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BiỂu sổ 6
Đon vị thực hiện: Các Ban Quản lý khu đâ thị
mới. Khu công nghiệp, Khu chể xuất, Khu cútìg
nghệ cao và ửy ban nhân dân qưận - huyện
Địnli kỳ báo cáo: chậm nhẩt là ngày 10/12,10/3
năin sau

BÁO CÁO SÓ CỒNG TRÌNH XÂY DựNG TRÊN ĐỊA BÀN
NĂM

Số
XX

Cấp công trình
Loại công trình
ĐB

Công trình chung cư, nhả ở tập
thể, ký túc xá
1

Dần Nhà ở riêng lè từ 7 tầng trở lên
đụng
Công trình cong cộng
Công trinh dân dụng khác
Công trình sản. xuất vật Liệu xây
dụng
Công trình luyện kim và cơ khí
chê tạo
Công trình khai thác mỏ vả chế
biến khoáng sản

2

Công
nghiệp Công ưình dầu khi

Công trình năng lượng
Công trình hóa chất
Công trinh công nghiệp nhẹ
Công trình công nghiệp khác

3

Cấp nước
Hạ
tầng Thoát nước
kỹ Xử iý nước thải
thuật
Công trinh hạ tầng kỹ thuật khác

I

n
2(3)

111

IV
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Đường bộ

•

Đường sắt
càu

4

Cỗng Hầm
trình Công trình đường thủy nội địa
giao
thông Công trình hàng hải
Công trình hàng không (bao gồm
các các công trình bảo đảm hoạt
động bay
Công trình giao thông khác
Công trình thủy lợi; hồ chứa nưởc;
đập ngăn nưởc (bao gồm đập tạo
hồ, đập ngân mặn, giừ ngọt, điều
tiết trên sông, suối V.V.. tràn xả lũ;

5

Nông
nghiệp
và
phát
triển
nông
thôn

cống lấy nước, cống tiêu nước,
cống xả nước; kênh, đường ống
dẫn nước; đường hầm thủy công;
trạm bơm tưởi - tiêu)
Công trình đê điều: đê sông, đê
biển; đê cửa sông và các công
trình trên đê, trong đê và dưới độ
Công trinh chăn nuôi, trồng trọt,
lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản
Các công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn khác

TONG so
Ghi chủ

* Cách ghi: số lưựng công trình đã bữản thành đễ trong dẩu (). Ví dụ 2 công trình chung cư cắp II
đang thi công vả 3 công trinh chung cư cấp II dã hoàn thành thi công xây dụng
—• ghi là 2 (3).

* Đơn vị chỉ báo cáo số lượng cảc công trình dang thi câng xây dựng vá sổ công trình đã hoàn
thành thỉ công xây dựng do ƯBND quận, huyện hoặc ƯBND phường, xã, thị trán trực thuộc phê
duyệt dự án đầu tư, phỂ duyệt báo cảo kinh tế-kỹ thuật hoặc cấp phép xây dựng.

Người lập biểu
(Kỵ, họ tên)

Ngày

tháng

nãm.

Thủ truửng đơn vị

(Ký, đóng dầu, ghi tên)
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Bicu số 7
Đơn vị thực hiện: Sở LĐTB&XH, Cáo Ban
Quản lý thu đô thì mỏi, Khu o&ng nghiệp, Khu
chể Kiiât, Khu công nghệ cao vả ủy ban nhân
dân quận - huyện
Định kỳ báo cảo: chận) nhất lả ngày 10/12, 10/3
nám sau

BÁO CÁO Sự CỚ CÔNG TRÌNH XẨY DựNG TRÊN ĐỊA BÀN

Loại công trình chính

Sự cô đặt' biệt
nghiÊm trọng
Đang thì
công

Đang sử
dụng

Sự cố cáp I Sự to tấp II Sự cố cầp HI

Dân đụng
Câng nghiệp
Hạ tầng kỹ thuật
Giao thông
Nông nghiệp và PTNT
Tồng số

* Mô tả. loại sự cố, thiệt hại về công trình, vật chấí và về người
* Đánh giá nguyên nhân và giải quyết sự cả
Người lập biếu

(Ky, hộ tên)

Ngày

tháng

năm,
Thủ truỏrng đo*tỉ vị
(Ký, đóng dấu, ghì tên)
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Biểu sấ 8
Đơn vị thực hiủn: Các Baji Quản lý khu đù thị mửi, Khu cộng

nghiệp, Khu chẾ xuất, Khu cỡng nghệ cao vả ủy ban nhân dâti quận
- huyện
Định kỳ báo cảo: chậm nhốt là ngày 1 ũ/12,10/3 râm sau

BÁO CẢO VÈ ỌUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CỐNG TRÌNH XÂY DựNG TRÊN ĐỊA BÀN
NĂM
số
TT

Đan;; tổ chức kiềm tra

Đã tả cliúc nghiệm tliu

cáp cững trình

Cắp cồng ưìnti

Luậi còng trìỉiii
I
NhÀ chting cư, nhà ờ tệp thề,
kỷ tủc xá

í

Dân Hhàở liêng 1Ế từ 7 tầng trờ
đụng lẽn
Câng ttliih câng cộng
Câng trình d&l dựng khác
Câng trình sản xuất vật ILậu
xSy đựng
Còng trình luyện kim vả co
khí chế tạo
Cống trtnb khai thác mủ vả
chế blén

2

c&ng Công trỉnh dầu khỉ
nghiệp
Công ttlrh nâng Iirọng

Công trình cang nghiệp hóa
chất
Cống trìíứí tông ngSiiỄp nhẹ
Cõng tình công nghiệp khác

3

cấp nuức
Hạ
Thoát ituửc
tầng
kỹ Xử Jý nước thái
thuật Cõng trình hạ tầng kỹ" thuật
khác
ỡuởngbộ
Ditờng Sắt
CẲu

4

Hầm
Cdtkg
trinh Cũng trìnih điỉùng thúy nội
giao (ỉịa
thống Công tình hàng hải
Công trình hàitg không {bao
gòrti cà Cảc Cõng trình bão

dàm hoạỉ động bay)
COng tiltih khác

II

m

IV

I

a

II)

Không chấp thu ân
nghiêm thu

cấp cOiig trinh
IV

I

tt

IU

IV
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CỄtng trinh ttiủy Jợi: hồ chứs
nưức; đập ngfin turỏic (bao
gồtti đập tạo hà, dập ngãn
raặH, giữ ỉi^ọt, (tiều tìểt tréo
sững, suối, V.V., Trản xả lũi
cảiHỀ xà nưởt; kênh, duửng
ổng
nưửc; đưửng (lim
Nôiig Ihùy dần
công;
tíạtn bơm tưởi nghiệp
tiêu)
và
5 phtìt Công trình dÊ điều: đê sông
triền <!Ễ biểĩi; đè oủa sôrg và các
n6ng cõng triíiíì ừên đê
tbSa
Công trĩnh chSn nuôi, trỄíỊg
trột, lâm nghiệp, diỄm
ngtiiẹp, thủy sỂtn
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Các eữngừÌEứi nôpg nghiệp
và phát triển nâng iighiệp
khic
TỎNG SỚ
Trong đủ số công trình thẩm dinh tbiốt kẩ
theo Luậl Xây dựng ĩiãm 2014
Ghi chú

* Đơn vị báo cáo sả lirợtig công trinh đa thẩm Ira, thâm định thiết kjẾ vả kiểin tra ũSng tác nghiệm thu theo thẩm quyền.
UBND các quận, huySn; nlià ở riêng !é tữ 07 lẳng trở ]Ến hoặc nhả ừ rỉSng íẻ có kố( hợp văn phòng, thưong mại-dịíh vụ từ 07
Tầng ữử lỄn ílo UBND quân, buyện cáp CPXD; các công trình khác đâ được quy định tại Khừản I, Điều 21, WjỉhỊ định sá
15/2GJ3/MĐ-CP cùa Chín]] phù do UJ3>ỈD quận, huyộn hoặc IJBND phuiíng, xS, Ihí Iran phê duyệt dự án đầu tw, plìc duyệt
báo cáo kinh tề - kỹ Ihuật hoặc cấp phỄp xây dụng
* Đ&tig thời, báo cảứ vỄ uhẩt [ưựng khảo 3át thiết kéj cbấí lưựng thì cộng xâj dựngi t;ụ thỂ Iihir sau:
1} Chất lirytng lỉhảo sát, thìẾí kẾ (thộng qua câng tác thấm tra, thâm dịnli ẺhíẾí kí)
-Bủ lượnghồ sơ thiẾl kc công ừì lứt đ1TỢC thẩm tra
- SÓ lương hồ sơ thĩẻt ké công trinh điíỢtt thẩm định
- Chát lirợỉig ttiỉét kể
+ Sai sót trong việc tính toán két cẳu, thiết kế công trlxìh hoặc thể hiện saí trỄn bân vẽ dẫn tới khôỉig đảm bảo an toàn của

công trinh dẫn dến phải cliinhsửa tliiét kể
+ Vi phạiti Quy chuân kỹ thuật quác yía, tiêu chuầa chú yếu áp dụng cho cóng trìnb
+ Vi piiạnt quy định uìia pháp luậl VỄ đỉuu kì£n căng íực cùa tồ chủt, tá nhân ứiựỉ: hiện tliìét kế hoặc củ nhiẺu sai sót klìíic
dùi hỏỉ pltói tính (oán, chitih sửa lại loàn bộ hồ ỈỢ thiết kế.
(ĩ ritở/ig hap việc thẩm tra, tkẩỉỉi định thỉểi kế câĩìg trình được thực hiển hởi tể chức iư vẩn
- Cắt gikn thi phí dần tư (sé tiỀiỊ, tỳ lệ
và sau thầm tra, iỉiẩm địnli): cắt giâm cii ptií đoợc tính dựa trên dự toás do
chủ đầu turlrinii (áp dựng cho từng cSrig trinh)
+ So tiền, cắt giảm — Giá trì dự tQỂÍB do cbủ đầu tu trình - Giả ừị dư toáĩi sau khí thấm tra cùa
cơ quan quản lỷ nhà miủc vè xây dựng.
% trước

+ Tỷ JệcẳtgĩỀm (%) =

.

Sổ tiền cắt gĩãm

Giá tri dự toán do chữ đâu tư trinh

X 100

2) Chất lmjrjig tbi cũng \ky dụng (thong qua công íýc kíỀni tra trong quá trinh thi cõng và kiciii tra cổng tức nghiệm
tliu

- SỔ íưọng cõng tình được kíẺm tra
- Chất Iuựng thi công xây dựng vả cống tác quân lý thất tưựng
Báo cảo về số lượng uỄng trình củ chất lirtínẼ thi công xây dựng không dạt yẽu cầu khi có ví phạm sau:
+ ĐỀ xảy ra sự cả công trinh hoặc sai sót lủn về chẳí lưựng cộng trinh ânh liiiởng đếii an toàn, công ntog sù đụng cúa công

* Lưu ỷ:

trình

+ VI phạm các <|uy định về quàti lý ciiát lưựng tỏng trình xảy dựng, khỄng đủ cợ sử đề được chấp thuận nghiệm thu đưa vảo
sử dụng
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- Đánh giả. tảng thế cliẳt lượỉig công trinh xây dụng san khĩ nghĩ Êm thu (Đánh gìá. Sù vói tủtig tỳ nãin trưửt và các khó khăn,
vướng mắc)
' *ùm ỵ.• Ghi rõ cụ thể sổ iiệu íùng iỷ ìĩăm truớc, so sánh các sổ ỉiệu, tỳ íệ trong kỳ báo cáo. Các khá khă/ỉ, vướng mắc

CỊÍ

thể chi tiết tùng công tác
2.1) VỀ thực hiện cổng tái; quản lý nhà ĩịĩtớc

a) vè công tác hướng dần

b) Vè kiỂm tra thvrìmg Kuyêĩi, định kỳ VỆL dột xuãi

c) vè công Ịtdc báo cáo sự cố và giãi quyết SỊT cố

d) vè tông tác tèng hợp, Mo cáo vè tinh hình ctiất inợiig vã công tác quảo lý chát Iượog
e) về cớnj! tác thẩm trạ, lỉiẫni định thict kc xây (kmtí, kiẺm tra công tác ngtiiệm thii các cỡtig
g) VẺ công tác phồĩ hợp Sỡ. ban, ngành kiỂín tra việc ciiác hãnh cảc quy dịrh về an toàn lao động trong thí còng xây
dựng các cồng trình trên địa bản

h) về tìnỉi hìnli xử lý vì phạm VẺ chất lưọiig, cÔTig tác quàn lý cbẩt lượng vả an loản thi củng xây dựfijỉ

2.2) về ĩhlh hình chẳt lương, côtrg tức quản tỳ chắt ỉưưìig cõng trinh

a) Số cỗng trình đang ứ]i công sây dựng và sổ công ừìúh đă Jioàn thành "thi công xây íiựĩtg

b) Sự cố trong thi công xây đựng vả khai thát, sù dụng cồrig trình xây dụng
0) Tìiilì hlnh chất luvng vả công tác quân lý chẩl lượng
- Thim trạ, ihSni định thiết kí

- Kiểm ira công tác nghiỆTn thu
- Clìảt lượng lihãti sát, tìiiết kế
- Chải lưựng thi tỏng xâv dmig
- Các giải thiiửng về chẩt ívrợng công trinh
3) Số lượng các tổ chửc, cả nhâĩ] hoạt động xây dựng vi phạm về quân lỷ chất lượng bj xừ phạt hành chính và được ííSìig trên

ưang thông tin điện từ của cơ quan quân íỷ nhả nưửc về xây dựng tại địa phương,

4) Sổ lượng các câng trình bị đình cht thi công xầy dựng, Ểfinb chì khai tbScr sủdụng.
5) Cảc t)ộ[ dung bát> các khác và kiến ugt]j

NgmVilập biểu
(Ky, họ tên)

Ngày

tháng

năm..

Thủ triỉòug dtfQ vị

(Ký, đóng dâu, ghi lên)

Biểu sổ 9
Đữn vị thực hiện: ƯB"ND quận - huyện
Định kỳ báo cáo: Chậm nhất là ngảy 10 của tháng
cuối quý, ngày 10/3,10/6,10/12 đổi với báo cáo năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÔNG TÁC
BÔI THƯỜNG GPMB CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI NHÀ
TRÊN VÀ VEN KÊNH RẠCH - NĂM 20...

(Tính đển ngày
Trong đó

LSykế
BT
GPMB

Quy mở
Chủ đầu
stt Dự án
(trưởng Mệt Toàn đến năm
tư
20...
hợp) phần phàn
(ừườiig
họp)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I Dự án đang thực hiện BT GPMB
1
2
3
4

II Dư án c luẩn bị cóng tác hồi itiưòn
1
2
3

'

(6)

(7) . .

/

/20

)

Đâ thực hiỄn E T
Thực
hiện
BT
năm
20...

(8)

Tiếp
Tồng
tục
eiá trị
Quý Quý Quý Quý di (lcYi
BT
II
I
Ilĩ ĨV (trường (tỷ đồng)
hợp)
(9)

(10) (11) (12)

(13)

(14)

Ghì chú
Đề xuất (ứén dộ cụ thể
ghi vổn
cùa dự án, các
đựt tiép
khỏ khăn
theo
.../20... .../20...
vướng
mắc (tỷ đồng) (tý đòng) (tỳ đồng)
nếu có)
Lũy kế

Đã được
ghi VOII ghi vổn
đến Quý
Đợt

(15)

(16)

(17)

(18)

* Ghi chủ:

- Cột (4)K5>^(6): Quy mô thực hiện BT GPMB toàn dự án;
- Cột (7): Lũy kể thực hiện công tác BT GPMtì tính đến hết tháng 12 năm trước năm thực hiện báo cáo;
- Cột (8)-(9)+{10)f(i I)+(12) ; Tinh hình thực hiện BT RPMB trong nãm ứiựt hiện báo cảo;
- Cột (14): Tổng giá trị thực hiện fìT GPMB tủàn dự án;
- Cột (15): Lũy kế đã dược UBND/TP ghi vổn thực hiện công tác BT GPMB tử (chì hál đầu dự án dén khi thực hiện báo cáo, tinh íuỗn giá trị vén (.16) ;
- Cột (16); Giá tri đã được ƯBND/TP ghi vốn thực hiện công tác BT GPMB gầi nhất khi thực hỉệtt báo cáo;

- Cột{17) : Giá tri vốn dề xuát UBND/TP ghi vốn trong kể hoạch phân bồ vốn đợt tiếp tlieo,

Ngưỏi lập biều
(Ký, họ tên)

Ngày

tháng
nãm
Th ủ trưửng đflTD vị
(Ký, đóng dâu, ghi tênị

CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017

73

BiỂu so Ĩ0
Đem vị thực hiện: ủy "ban nhân dản quận - huyện. Ban
Quàn lỹ các khu chế xuất và khư oôĩig nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh
Định kỳ báo cảo: chậm ìứiất là ngày 10/6,10/12,10/3
nãm sau

BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC TÔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC TẾ
HOẠT ĐỘNG LĨNH vực VLXD HIÊN ĐỊA BÀN QUẬN - HUYỆN...
/ KH U CHÉ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP
(Tính đến ngày
)

STT
-1
/

TỄU đưn

vị

-2
Cơ SỞ Á

VLXD đo ũơn vị khai Ihác;
Giấy chửng
Dja chỉ hoạt đúng
loại sản Ịihám, hảng hóa
nhân đăng
do uriTi vị tìản xu át, kiuh
ký kinh
Kinh
Khai
doanh
Khai thác
Sản xuất Kỉnh doanh
Sản xuất
dơanh
thác
-3
-9
-5
-6
"7
-8
-4
sổ 50 đường
Nguyễn Văn

Sổ 17 đường Số ngày
Trần Xuân .... tháng....
Soạn - P ỉ nấm,...

c - p.ỉ - Q

Q,4

Thử Đức

Đá, GỖ

Đá

(Nơi cấp)

Số 7 đường
Sổ 7 đường Sổ ngày
Nguyên Vãn
Nguyễn
Văn .... tháng....
2 Cổng ty B
A-XãBA-XSB-H.
năm,.,,
H. Bình
Bình Chánh
Chánh
(Nơi cấp)
Sổ 150
Sô 117
Số ngày
đường
Doanh đường Kha
thứtig....
,3
Vạn Cân Nguyễn Văn
nghiệp c
năm....
P.Ỉ-QThủ
Thu ~PJ Đức
Q. Thủ Đức (Nơi cấp)

Gạch
Gạch men
men

Cát

Cảt, SÁỉ
thép các
ỉoại

Ghi chú;
- Tại cột số 7, 8 và 9, dề nghỉ xác định cụ thể mặt hàng VLXD do tổ chức, cá nhân khai thá
- Chữ in nghiêng là những ví dụ minh họa.

Người lập bièu
(Ký tên, họ tên)

•

Ngày tháng năm
ủy ban nhân dân quận/huyện ..,
/Ban Quản lý các khu chế xuất và
(ký tấn, đúng dấu)
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Biều số lí
Đơn vị thực hiện: Uy ban nhâu dân quậti - huyện,
Các doarìh nghiệp thuộc lĩnh vực vật liệu sây dựng

Định kỷ báu cáo: chậm nhât là Tigàý 10/6, 10/12 ,

10/3 năm sau

BẢO CÁO THÓNG KÊ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
VẬT LIỆU XẲV DỤNG CHỦ YÉU

STT

Tền chỉ tìẾu

Đơn vị tính

1
1

2

3
Triệu tẨn

Xỉ măng

1,1 Doanh ngh i ệp..,,(Địa chỉ,..)

Thirc hỉệri Thục hiên Tỷ lê % thur
cùng kỳ
Érong kỳ hiện 5(1 củng Ghi chú
năm triróc báo cátí kỳ năm trinVc
4

5

(6H5)/(4)

7

Công suất thiết kế
Sản lượng sàn xuất
Sản lượng liêu thụ
1.2 Doanh eehiêp.,,[(Địa chi.,.)
Công suất thiết kể
Sản lượng sản xuat
Sần lượng tiêu thụ
ậịặ

Tỗag sổ lưọtig doanh nghiệp
Tồng cỡna suầt íhìỄt kể
Tổtiíĩ sản liíụ ny sản xuất
Tỏng sản lượng tiêu thụ
2 Gạch Ểp [át
2.1 Do anh nghiệp,,, .(Địa chì...)
Công suất thiết kể
Sán Lượng sản xtiất
Sàn Lượng tiêu Lhụ
2.2 Doanh nghiệp....(Địa chì,..)
Công suất Ihiêí kê
Sần lượng sản xuất
Sàn lượng tíêu thụ
»•«

fTn + A
2
1 riệtt ra

i»m

Tồng số lirẹug doanh nghiệp
Tổng cững suẩt thiết kể
Tổng sản iiĩọug sãn xuất
Tỏng sản Iuợhr tiêu thụ
3

Sứ VỆ sinh

3.1 Doanh nghiệp....{Địa chi,..)
Công suất thiết kẻ
Sản lượng sản xuất
Sản luợngtỉêu thụ

Triệu iiin

phẩm

..
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3.2 Doanh nghiệp.. ..{Địa thi.,.)
Công suất thiếí kế
Sàn lượng sản xuểt
Săn lượng tiêu thụ

>

• M

Tổng sấ Eưựng doanh nghiệp
Tầns CÔLIE suất thiềt kế
Tổng sàn Iurmg sản xuất
TẾũÊ sân lirựng tiêu thụ
Kính
xây d?7ig
4
4,1 Doanh nghiệp.. r<(Bịa chi.,.)
Công SLíẩt thiét kế
Sản lượng sẩn xuất
Sản lượng tiêu thụ
4,2 Doanh nghiệp..„(Bịa chi.,.)
Công suat thiết kế
Sàn lượng sàn xuất
Sàn lượng tiêu thụ

Triệu m3

**•

5

Tổng Số lưựng duMiili nghiệp
TỂiik cũng suất thiẾt kế
Tung sản ](rựng sân xuất
Tụng sản lirợttg tiÉn tíiụ
Gạcb xâỵ các loai

5.1 Gạch Áiỉy nung

Triêu viên
(QTC)

5.1.1 Doanh nghiệp....(Địa chi...}
Côtig suat thiết kế
Sản lượng sản xuất
Sản lượng tiêu thụ
5,1,2 Doanh nghiệp.../Địít chi.,.)
Công suất thiết kề
Sân lượng sản xuất
Sản lượng tiêu thụ
, w

**«

Tụng sé lirựĩiẸ doanh nghiệp
Tung câng suất thict ki
TÒng sản Iirrrng sản xuất
Tồng sân lượng tiêu thụ
5.2 Gạch xây khửny nung
5.2.1 Doanh iiị> hiệp.,..(Địa chi...)
CôniỊ suat thiỂt kế
Sản lượng sản xuất
Sân lượng tiêu thụ
5.2,2 Doanh nghiệp.,„(Địachi...)
Côniĩ suâl ứiiêt kẽ
Sảa lưựng sủn xuất
Sản lưọng tiêu thụ
+**

...
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Tổng sổ iưọng doanh Tíghiệp
TổrtE công suát thiết kc
Tống sản lưọiig sàn xaát
TỄng sản IiíửíiỊĩ tiêu thự
6 Tấm lọp
6,1 Doanh nghiệp.., .(Địa CÌ1Ì...)
Công suất thiết kế
Sản lượng sản xuất
Sản lượng tiêu thự
6.2 Doanh nghiệp....(Địa chỉ...ì
Công suất thiết kế
Sản lơợng sản xuất
Sàn lượng tiêu thu
'

,,,

Trỉcu m1

» •I

Tầng aẳ lưọng doanh nghiệp
Tồng cũng suất thiết kể
Tỏng sản lượiiíĩ sẳtì suất
Tong sào iirựnK tiêu thụ

7

Tùy theo
chững iọạị vật
Vặt liỆu xây dựng khác: ... Uệu, đon vị
thể hiện don
(ghì cụ thế ỉaaị vật ỉiệu)
vị tỉnh săn
phẩm cho phù
hợp: Triệu
tãn / Triêu m2
Tòng sô iượog doanh nghiệp
/ Triệu sản
Tôn^ công suất thiết kế
phẫm~
Tông sản lượng sả11 xuất
Tông sản lượng tiêu thụ

Ghi chứ:
QTC: Quy tỉêu chuẩn,
- Gạch xây mtngí Quy đổi về loại 220 X 105 X 60 mm.
- Gạch xây không nung: Quy đổi về tiêu ôhuần 100 X 400 X 200 nam.
- Kính xây dụng; Các loại kính được quy đồi về loại 2 mm.
- Cột (7): Đẽ nghị ghi rữ địa điSm sản xuất.
- Chữ in nghiêng chỉ mang tính chất hưứng dân.

Người lập biêu
(Ký tên, họ tên)

Ngày tháng nãm
Đại điện dơn vị
(ký tên, đóng đẩu)

lỉĩỄu sỉ 12
Đ(H1 vj Ihựt hiện: Cảũ Ban Quản lý thư đũ th| mớì, Khu cũíig itghĩệp, Khu

chế suất, Khu công tighệ cao và ũy ban Bliân diit quậti - huyện; cảc diũ
ứầu tư xây dụng trên dịa bàn Thành phẻ
Định kí1 bão cáo: chậm nhất lả n£ảy ]QỈ6, 10/12,10/3 nẾm sau

BÁO CÁO DANEE SÁCH CÁC Dự ẢN, CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG THUỘC ĐỎI TƯỢNG BẴT BUỘC sử DỤNG
VẬT LIỆU XẲY KHÔNG NUNG TRÊN ĐỊA BÀN

Q

o>

QŨv nó dự ảft/CỄirj Iriuh
Tái liệu pírip lý ÍQfJ tíliyệi dạ ăn
hoặc bóc eéo kitĩh d kỹ thuật,
Pơn 1'i m
Moii *| lặp
Nguyêrt nhân
OLĨ íỉiivịỉ iĩĩểu chỉnh (tiấi CỂịj
Định li LTÓ nv
ván ttiìỄí
Uịii chl DA ịĩi tỉ
không sủ dụng
kt (TỀn Qĩỉ dityệt tỉíiỉl kéhàiị vỉ thỉ GÕKg,
Tồrtg tlìl
sử dụtig
TSdft
Biệak
địa dĩí
VLXKN
theo
ị diỆn lít: h tích khui Thừi điẾm Tỉểođạ
[s l^unn 1 un
Chủ
dịactịỉ,
íẳng tỈỊỊ toãn là QĐ duyệt iiĩềit
VLXKN
ỂhrtyL lỉcn
điện ĩhoaì
qiíy định tạĩ
Ghi thủ
dầQỈU
thực lũệii
ứĩện tkoỊÌ
ơiỉ/ih (nếu cữj; QDíỊiii ván
Sn tàng Màn xây xây cua khử! cung Ị thụr hLện Thônjí lirsé
troĐiỉ ú
lạf của
iiỂtt i$c,
dựng eổag trinh
ỉiĩn lực.
tháng tuổi
(trưởng hợp njỊuêa vẻn riịỉãỉỉ
ch ũ ắlẩxi fir
người
09/2012/TTngtrởí phụ nách TPỳị Giấy phẽpXĐ (trưởiig
năm. 2GI5
(nỏ
<»Ỏ
phụ tráchỳ
£XJ>
ưúch)
ằ

si
TT

TÈJJ dT
Ẫn/cõng
Irình

Địa
điểm
xây
dựng

hợp khâag ỉữ tiụns nguợt ìigãn
síiA TP)

Q
B
o
o»
9
LO

S

ƠQ
y

I/ Dự ẢN/CÔNt; TRÌNH THUỘC BÓI TOONG BẮT BUOC. Ì>Ã SÙ DUNG VLXKN

VU- Dự ÀN/CÔNG TRỈNH K.HỠNC; THUỘC ĐÒI TƯỢNC BẮT BUỘC, »Ã SỬDỤPÍG VLXKN

o
7

1
m/- Dự ÁN/CỠNG TRÌNH THUỘC Dủi TƯỢNG BÀT BUỘC, KHÔNG sử DỤNG VLXKN

Nsuừì lập biỀw

(Ký, họ tên)

Ngày,.,..,,-thảng

nãm,,

Tfiij írirÊmg đcm ví
(Kỷ, đắỉig dấu. ghỉ tên)
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Biểu sé 13
Đơn vị thực hiện: ƯBND quận, huyện
ĐỊnh kỷ bảo cáo: châm nhất tigảy 10/6,
10/12, 10/3
" "

.

ƯBND QUẬN/HUYỆN
—
Số:

/BC

CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phế Hồ Chỉ Minh, ngày tháng năm 20...

BÁO CÁO
Sơ kết 6 tháng hoặc tồng kểt nam
vc tình hình hoạt động xây đựng trên địa bàn

h THỰC HIỆN NHIỆM vụ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Ban hành hoặc triển khai thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật
2. Công tác xây dựng và quản lý quy hoạch
a) Lập, thầm đinh, phê duyệt quy hoạch, kể hoạch ngành
b) Lập, thầm định, quy hoạch xây dựng (vùng, đô thị, nông thôn, phân khu
chức năng,.,.)
3. Công tác cấp giấy phép
a) Giầy phép xây dựng
b) Giấy phép xảy dụng qua mạng (về sổ lượng, tỷ lệ % hề sơ cấp Gìẩy
phép xây dựng nhận qua mạng), có dánh giá, dề xuất nhũng giải pháp đe nâng
cao hiệu quả việc thực hiện cấp giấy phép xây đựng qua mạng tại dơn vị
c) Gi ẩy pliép khác
4. Quản lý chất lượng công trình xây dựng và chất lượng công trình xây dựng
a) Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở
b) Thẳm định dự án hoặc bảo cáo kinh tế kỹ thuật
c) Thầm tra thiết kể
d) Kiểm tra, nghiệm thu công trình hoàn thảnh
e) Sự cố câng trinh;
5 Quản lý trật tự đô tliỊ
6. Quản í ý chí phí đầu tư đối với nguồn vốn nhà nước
7. Quân lý sản xuất vật liệu xây dụng
8. Quản lý nhà vả công sở

CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017

79

9. Công tác phát triển nhà ở, triển khai xây dựng nhà ở xã hội và thị trường
bất động sản
10, Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

n. THỤ c HIỆN DỤ ÁN ĐẢU TƯ XÂY DựNG
1. Công tác lập, thầm định, phê duyệt dự án đầu tư
Ngoài ra, ủy ban nhân dân quận, huyện thống kê số liệu liên quan các dự
án được đầu tư băng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn, gồm tiêu chí sau:
STT

Đon vì'• tính

TỄn chỉ sế

01

Tỷ ]ệ trụ sở cơ quan nhà nước đảm bảo tiếp cận
đối với người khuyết tật

02

Tỷ lệ bệnh viện tuyến Trung ương đảm bào tiếp
cận đổi vởi người khuyết tật

03

Tỷ lệ bệnh viện tuyến tinli đảm bảo tiẾp cận đối
với người khuyét tật

04

sé quận/huyện có ủy ban nhân dân dăm bầo tiếp
cận dối với người khuyểt tật

SỂ liệu

2. Cong tác đấu thầu, lựa chọn nhà thần
3. Công tác quản lý thực hiện dự án
4. Công tác an toàn lao động

5. Thực hiện Kể hoạch đầu tư xây dựng cơ bản
III. PHƯƠNG HƯỚNG
IV. ĐÈ XUẤT, KIỀN NGHỊ

Nơỉ nhận

- Sờ Xây dựng (dể báo cảo);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
Điện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao .hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng

