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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng

 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 
dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh 
doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Nghị 
định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 
2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 123/TTr-SXD 
ngày 12 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý trật tự xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam 
về ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý và xử lý vi phạm hành chính 
về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-26-2013-nd-cp-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thanh-tra-nganh-xay-dung-2bd85.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-139-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-dau-tu-xay-dung-khai-thac-khoang-san-487a8.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-quan-ly-su-dung-nha-o-6a2b5.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-139-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-dau-tu-xay-dung-khai-thac-khoang-san-487a8.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-139-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-dau-tu-xay-dung-khai-thac-khoang-san-487a8.html


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, 
thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; các tổ chức, cá nhân hoạt động xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : 
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH QN;
- Cổng TT ĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, NC, TH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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