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V/v giải quyêt các tồn đọng trong lánh vực quẻn lý xáy dựng
cơ bẻrì, quản lý đất đai trên địa bàn Quện Tên Bình.

Nhìn chung trong thời gian qua, Tân Bình từ môt Quện ven tung
bước được đô thị hóa, phát huy tiềm năng tử đất làm tăng giá trị đất; Quận cũng
đả xây dựng 1 sô khu vực quy hoạch dân cu, mở rộng và nâng cấp các tuyến
đường giao thông, phát triển hệ thống cấp thoát nước, nguồn điện ,v.v...nhằm
chỉnh trang, đô thị hóa theo quy hoạch chung mà Thành phố đã phê duyệt.
Song bên cạnh việc tích cực cải tạo và xây dựng đô thị, Quận Tân
Bình trong quá trình tô chức và thực hiện đả chúa chấp hành nợhiêm chỉnh vẻ
mặt pháp lý trên một sô lĩnh vực quản lý và sử dụng đất nên đă dẫn đến vi phạm
Luật đât đai, vi phạm trong xảy dựng cơ bản và vi phạm đến các nguvên tắc tài
chánh. Các vi phạm này, UBND Thành phố đả có cônạ văn kêt luận số
1633/UB-KT ngày 21/6/1995, công văn chỉ đạo giải quyết số 698/VP-OLĐT ngày
08/9/1995. Viện kiểm sát Nhân dân Thành phổ đả có công văn kháng nghị số
173/KSTTPL ngày 04/9/1995.
Đê khắc phục hậu quả trong công tác quản lý Nhà nũổc về đất ổai,
xây dựng cơ bản, quản lỷ tài chánh trong thời gian tới, đồng thời thực hiện các ỷ
kiến chỉ đạo của UBND Thành phô và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân
Thành phố; UBND Quận Tân Bình chỉ thị thủ trưởng các ngành chức năng, các
doanh nghiệp và Chủ tịch UBND 20 Phường tập trung thực hiệri một số mặt
công tác cấp bách sau đây :
1/ Phòng Quản lý đô thị hệ thốnq lại hò sơ pháp lý về định giá bán
một số nhà xưỡng báo cáo các nqành chức năng Thành phố dể xin ỷ kiến giải
quyết tiếp các thủ tục pháp lỷ cồn thiểu. Nắqoài ra với chức năng tham mứu cho
UBND Quận trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, Phỏng Quản /ý đô thị
cần chủ động kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện nhầm chấn chỉnh các lệch
iac trong lãnh vực xây dựnợ cơ bản.
21 Tổ Quy hoạch-QLRD với chức năng tham mũu cho UBND Quận
trong việc quản lý việc quy hoạch, sử dụng đất trên địa bàn. Ttvôc mắt căn tập
trung giải quyết thủ tục pháp lý ở những khu đất đã quy hoạch ơể tải bố tri, giải
quyết nhu cầu nhà ở cho CBCNV. Từ nay, TỔ Quy hoạch-Qiĩản lý Ruộng Đất

phải tham mưu íh p 'ệì; .ighiên, chỉnh p ' 1 tự, thử tục quy định tronq giao đất,
chuyên quyên sử dung, thu hòi dảt, bôi hoàn, giải tỏa... theo đúng quy định Luật
đất đai và các Nghị ơịnh của Chính phủ ban hành .
3/ Giao Phòng Tài chánh-KH chủ trì cùng với Phòna Quản lý Đô thị,
các Ban quản lý công trình hệ thống lại hồ sơ pháp lý, quan hệ với các đơn vị
chức năng Thành phô để xin thẩm định kiểm toán 42 công trình xây dựng cơ bản
vừa qua(1992-1995) vi phạm về thủ tục, trình tự, thẩm quyền, trên cơ sở đó để
xin phép UBND Thành phô chỉ đạo các sỏ, ngành chức năng xem xét giải quyết
cho ghi thu, ghi chi theo đúng nguyên tắc tài chảnh từ nạuồn thu do thanh lý nhà
xudng, thu ìệ phí hạ tầng mà có được.
Tứ nay

ác chủ đâu tù thuộc UBND Quận quản lỷ (không phân biệt

nguồn vôn) phải th '• hiện nghiêm chỉnh trình tự, pháp lý trong xảy dựng cơ bản
do Chính phủ và UbND Thành phố đả quy định. Giao Phòng Tài chánh-KH tăng
cuông kiểm tra việc sử dụng vốn ở các công trình.
Phòng Tài chánh/Kế Hoạch ngúng thu số tiền lệ phí hạ tông còn
tồn đọng (tiển nợ) của các cá nhân tập thể xin sử dụng đất đến khi có chỉ đạo
mới.
4/ Từ nay trên địa bàn Qit )n, các doanh nghiệp có chức năng kinh
doanh địa ốc phải chấm dứt việc xảy dụng, chuyển nhượnạ, san lắp ớất khi chưa
có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền.
Sau khi có giấy giao đất, giấy phép xây dựng các doanh nghiệp
phải tuân thủ các quy định vê thú tục pháp lý trong xây dựnợ cơ bản của Nhà
nước ban hành trong quá trình tổ chức thực hiện.
Dối với các trường hợp trước đây đã ỉự ý san lắp, phân lô bản nền
trước khi có quyết định giao đất, xây dựng trái phép ... tủy mức ổộ gảy ra thủ
truởng các đơn vị cần kiếm điểm quy trách nhiệm tập thể, cá nhân.
5/ Hiện nay trên địa bàn Quận, một sô nơi do chỉnh quyền địa
phương buông lõng công tác quản íỷ nhà,

đất, làm nẫy sinh tình trạng sang

nhượng đất xây dựng nhà ỏ trái phép. Để chân chỉnh tình trạng này, Chủ tịch
UBND 20 Phường cần tăng cường công tác quản lỷ đất đai, xây dựng cơ bản
trên địa bàn : ngăn chặn, xử lý ngay tử cĩầu những trũờnợ hợp mua đảt bất hợp
pháp, xây dựng công trình trái phép..., không xác nhận việc mua bổn sang
nhượng đất vượt quá thẩm quyền.
6/ Giao Phòng Tư pháp nghiên cứu tham múu Thườnq Trục ũy Ban
ra văn bản bải bỏ từng phần hoặc toàn bộ các văn bản ban hành trũởc đây trái
pháp luật. Việc này hoàn tất tn.ỉởc ngày 15/10/1995.
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7/ Đối với các vi phạm r/ìà Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố
HCM đã phân tích trong công văn kháng nghị, UBND Quận Tân Bình yêu cầu
thủ trưởng các đơn vị : Phòng Quản lý Dô Thị, Tổ Quy hoạch-Quản lý Ruộng
đât, Phòng Tài chảnh/KH, cty kinh doanh phát triển nhà Tân Bình, Cty Tanimex,
Cty Tamexco , cty Kiến trúc Xây dựng (ADC) và Chủ tịch UBND các Phường có
liên quan xem xét về mặt trách nhiệm tập thể, cả nhân gây ra mà có bản kiểm
điêm cụ thê và tự đè ra hình thức xử lý ; báo cảo kết quả cho Chủ tịch UBND
Quận Tân Bình trvớc ngày 15/10/1995.
8/ Dối với tập thể và cá nliân trong Thường Trực UBND Quận có
liên quan trong công tác quản lý nhà, đất, xây dựng cơ bản, thu-chi tài chánh
trước đây, theo khé g nghị của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành phố, UBND
Quận Tân Bình yêu

ầu làm bản kiếm điểm cụ thể gỏi vẻ UBND Thành phô theo

phân cấp quản lý cản bộ
Đê khắc phục những vi phạm đả xảy ra trong công tác quản lý đất
đai-xẫy dụng cơ bản, thanh lý nhà xuõng, quản lý tài chánh vừa qua trên địa bàn
Quận; nhằm tửng bước chấn chình, đũa công tác quản lý này vào đủng luật định.
UBND Quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND 20
Phường phải nghiêm túc thực hiện chỉ thị này. Mọi sự chậm trế khônợ có lý do
chính đáng ( không báo cáo trước bằng văn bản ), thủ trưởng đơn vị có liên quan
hoàn toàn chịu trách nhiệm truớc UBND Quận .

TM. ÚY BẠN NHÂN DÀN QUẬN TÃN BÌNH
CHỦ TỊCH,
Nơi nhân :
- UBND /TP, VKSND /TP
TTQU.TTHĐND.TTUB
I-M
"Để báo cáo"
V;.\
- VKS/Q, CA, TT, TP, TC/KH,ĩ^/W<fVeo
QLĐT.ĐỘi QLTTĐT.Cty KDPTN
Tổ QH-RĐ, Tanimex, Cty ADC.
- UBND 20 Phường.
-TH (NĐ),
- Lưu.
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V/v tổ chức triển khai thực hlcn phép iộnh
về iỢc lưựng dự bỊ đông viên.
~&í—

Căn cứ Phấp lệnh vè lực lượng dự bị động viên được ủy ban
Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27/8/1996 đẵ được Chứ tịch nước ký
lệnh công bô' ngày 09/9/1996ầ Đồng thời để thực hiện Nghị định 39/CP
ngày 28/4/1997 cứa Thứ tướng Chính phủ vè việc quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một sô điểm của Pháp lệnh vè lực lƯỢng dự bị động
viêĩỳ theo sự chỉ đạo cửa ủy ban Nhân dân Thành phô -, Nay ủy ban Nhân
dân Quận chỉ thị ,ệ

I/ Giao trách nhiệm cho Ban chỉ huy Quân sự Quận chuẩn bị
đầy đủ các vãn bản, tài liệu về việc tổ chức ùiển khai thực hiện pháp lệnh
vè quân dự bị động viên, Nghị định 39/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một sốđiểm của pháp lệnh dự bị động
viên và Quyết định số66 ngày 24/1/1997 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để chỉ
đạo Ban chỉ huy Quân sự 20 Phường tham muỉỉ cho ủy ban Nhân dân
Phường tổ chức ừiển khai thực hiện.

2Ị Phòng Tư Phấp phôi hợp với Dan chỉ huy Quân sự Quận
thông nhất vè nội dung, tổ chức tuyên tniyền phổ biến việc thực hiện phấp
lệnh về dự bị động viên và các văn bản có liên quan.
3/ Phòng Tài chánh-Kếlioạch-Đầu tư phôi hợp với Phòng Lao
động-Thương binh Xã hội , Ban chỉ huy Quân sự Quận hướng dẩn việc
triển khai thực hiện các chếđộ chính sách, kinh phí xây dựng và huy động
lực lượng dự bị động viên ửieo pháp lệnh vè lực lượng dự bị động viên,
Nghị định số39/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ và các văn bản cổ liên
quan.

Lẵnh đạo cắc ban ngành, đoàn thể, Công ty, Xí nghiệp,
trường học trực tíìuộc Quận, cấc đơn vị sản xuất-kinh doanh cứa Trung
ương, Thành phố đóng ữên địa bàn Quận, Chủ tịch Uy ban Nhân dân 20
Phường chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện phắp lệnh vè dự bị động
viên, Nghị định số39/CP của Chính phú, Quyết định số66 cứa Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng vè việc thỉ hành pháp lệnh dự bị động viên và phải báo cáo
4/

kết quả thực hiện bằng văn bản vè Ban clìl huy Quân sự Quận tổng hợp báo
cáo ủy ban Nhân dân Quận.

TM. ỮY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỮ TICH,
•
/

Nơi nhận „ế
- UBND/TP, BCH/QS/ĨP } "Để
- TTỌU-TTHĐND- TTUB Ịb/cắo "
- CácBN, ĐT Qaận...
- UBND + Phữờag đội 20P
Ị "Để
- Cấc CQ,XN Ơ1Uộc TW-TP-QỊƠỈiiệữ - VPUB (C, PVP)
- TH(NC)
- Lưa.
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