Sáng ngày 14/9, UBND qun Liên Chiu hi ngh S kt 9 tháng u nm v trt t xây dng, trt t
ô th và trin khai k hoch ra quân lp li trt t xây dng, trt t ô th trên a bàn.

Quang cnh hi ngh s kt

ng chí Nguyn ng Huy - Ch tch UBND qun ch trì hi ngh
T u nm n nay, qua công tác kim tra và t thông tin phn ánh ca ngi dân, lc lng Kim tra quy
tc ô th qun, phng ã x lý dt im 155 trng hp xây nhà, công trình trái phép. X pht hành
chính 32 trng hp vi phm trong trt t xây dng vi s tin trên 730 triu ng. X lý 7 trng hp, thu gi

217 tang vt vi phm, ln chim va hè. Tháo d 288 kiot giao dch bt ng sn trái phép, x lý 29 h
buôn bán ti Ghnh Nam Ô, 25 h kinh doanh trái phép ti tuyn ng Nguyn Tt Thành, Nguyn
Sinh Sc... Thng xuyên ra quân nhc nh, x lý các h bán ch cóc, ch tm,... Bên cnh ó duy trì
lc lng bám sát a bàn, các kênh tip nhn phn ánh ca ngi dân hot ng hiu qu.

i din lãnh o phng Hòa Khánh Nam tham lun ti hi ngh
Ti hi ngh, i din lãnh o UBND và i Kim tra quy tc ô th 5 phng ã chia s nhng khó khn trong
vic thc hin công tác trt t xây dng, trt t ô th: phng Hòa Khánh Nam, Hòa Minh có nhiu d
án treo lâu nm gây áp lc v ch , tình trng nhà ca xung cp làm tng nhu cu sa cha ca ngi
dân; nhiu khu t trng nông nghip xen ln trong khu dân c; nhiu trng hp lén lút xây dng nhà
trái phép vào nhng ngày l, tt và lúc lc lng ngh; công tác tuyên truyn cho các h dân trú a
phng khác n thuê mt bng kinh doanh ti a bàn còn gp nhiu vng mc,... T nhng khó khn
trên, các a phng cng ã xut nhng phng án khc phc.
Phát biu ch o ti hi ngh, ng chí Nguyn ng Huy - Ch tch UBND qun nhn mnh: cn bám sát
a bàn, kp thi phát hin các trng hp vi phm nhanh chóng x lý nhm gim sc lc cho lc lng và
gim thit hi cho ngi dân, nâng cao hiu qu qun lý trt t xây dng; UBND các phng t chc lc lng
tp trung x lý dt im các công trình còn tn ng. Tng cng công tác tuyên truyn, ph bin pháp
lut, nâng cao nhn thc ca ngi dân; nêu cao tinh thn trách nhim trong thc thi công v,...
Dp này, UBND qun cng ã trin khai k hoch t chc ra quân lp li trt t xây dng, trt t ô th trên a

bàn t nay n ht nm 2019 và thi gian tip theo.

Phm Bình.

