
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 
 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Thanh Thủy, ngày     tháng    năm 2021 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn  

thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của 37 luật liên quan đến Quy hoạch ngày 20/11/2018 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; 

  Căn cứ Nghị định số: 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 

xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ 

ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 

số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 



 2 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy 

hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Thủy, 

huyện Thanh Thủy đến năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có 

liên quan; 

Căn cứ Văn bản số 752/SXD-QLXD ngày 27/04/2021 của Sở Xây dựng về 

việc tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn Thanh 

Thủy, huyện Thanh Thủy; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn 

Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: 

Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin; 

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; Chủ tịch UBND thị trấn 

Thanh Thủy và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể 

chính trị-xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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QUY CHẾ 
Quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /    /2021 của UBND 
huyện Thanh Thủy) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định một số nội dung quản lý nhà nước về: Quản lý 

quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thị trấn; kiểm soát việc 

xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản 

lý đất đai và môi trường đô thị; trật tự công cộng và an toàn giao thông; thực 

hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy. 

2. Các nội dung khác không có trong Quy chế này thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang sinh 

sống, làm việc và tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị 

trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quy hoạch chung là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình 

hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với 

sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát 

triển bền vững. 

2. Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất 

quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí 

công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hoá nội dung 

của quy hoạch chung. 

3. Hạ tầng kỹ thuật là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp 

đô thị, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền 

dẫn cấp nước, tuyến cống thoát nước, tuyến thông tin viễn thông và các công 

trình đầu mối kỹ thuật. 

4. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là công trình đường bộ, bến xe, 

bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ 

giao thông và hành lang an toàn đường bộ. 

5. Đất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây 

dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình 

đường bộ.  

6. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy 

hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công 

trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng 

kỹ thuật, không gian công cộng khác. 

7. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên 
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lô đất. 

8. Khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định gồm: Tuyến đường tỉnh 

316, tuyến đường tỉnh 317, tuyến ĐT317G, tuyến ĐT316 đi trường THPT 

Thanh Thủy, tuyến đường Bến xe đi Tân Phương tuyến đường nội thị từ ĐT 317 

đi cổng đình, Tuyến đường nội thị từ ĐT317 đi Khu Chằm Mỳ, Tuyến đường 

nội thị từ Huyện ủy đi ĐT317G, tuyến đường nội thị từ ĐT 317 đi khu 1. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý quy hoạch đô thị 

1. Quy hoạch đô thị được thể hiện trên đồ án quy hoạch đô thị và được 

thực hiện theo đúng trình tự lập, thẩm định, phê duyệt. 

2. Đồ án quy hoạch đô thị sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

là cơ sở để quản lý trật tự xây dựng đô thị; triển khai các dự án đầu tư xây dựng; 

giao đất; xét duyệt địa điểm; lập kế hoạch cải tạo, xây dựng đô thị hàng năm; 

kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn. 

Điều 5. Lập điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị  

1. Đồ án quy hoạch đô thị phải được các cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện, 

năng lực hành nghề theo quy định lập và phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy 

phạm, quy trình kỹ thuật của Nhà nước. 

2. UBND huyện tổ chức lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chung, quy hoạch 

chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính trên địa bàn thị trấn Thanh 

Thủy. 

3. UBND thị trấn Thanh Thủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức 

năng liên quan tiến hành điều tra, khảo sát, đề xuất khu vực cần lập quy hoạch 

với UBND huyện. 

Điều 6. Công bố công khai và cắm mốc chỉ giới quy hoạch đô thị đã 

được phê duyệt 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi được phê duyệt, chủ đầu tư lập quy 

hoạch tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch đô thị đến các tổ chức, cá 

nhân, hộ gia đình trong khu vực quy hoạch để biết, kiểm tra và thực hiện. 

2. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn 

vị có liên quan cắm mốc giới tại thực địa theo đồ án quy hoạch đô thị đã được 

phê duyệt. 

Điều 7. Trách nhiệm trong quản lý quy hoạch đô thị  

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là đơn vị chủ trì, tham mưu cho UBND 

huyện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị trên địa bàn thị trấn 

Thanh Thủy và có trách nhiệm: 

a. Thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt đối với các quy hoạch đô thị 

thuộc thẩm quyền; kiểm tra, trình UBND huyện thỏa thuận đối với các quy 

hoạch của tỉnh, quy hoạch giới thiệu địa điểm cho các cơ quan, tổ chức; 

b. Thường xuyên phối hợp với UBND thị trấn Thanh Thủy và các đơn vị 

có liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý đối với các trường hợp thực hiện không 

đúng quy hoạch; 
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c. Kiểm tra, rà soát các quy hoạch không phù hợp để báo cáo các cơ quan 

có thẩm quyền cho điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch; 

d. Quản lý hồ sơ quy hoạch, hồ sơ về mốc giới trên địa bàn. 

e. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản xử lý các 

hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền; đề xuất, báo cáo lên cấp trên nếu 

vượt thẩm quyền. 

2. Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Thanh Thủy có trách nhiệm thường 

xuyên kiểm tra, đề xuất xử lý đối với các trường hợp thực hiện không đúng quy 

hoạch. 

3. UBND thị trấn Thanh Thủy có trách nhiệm: 

a. Quản lý quy hoạch trên địa bàn theo thẩm quyền. 

b. Tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm quy 

hoạch đô thị; đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện để xử lý. 

c. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện khi phát sinh những vấn đề đột xuất về 

quản lý Quy hoạch trên địa bàn. 

4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý 

quy hoạch 

a. Quản lý các vị trí mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch. Thường 

xuyên phối hợp với Trưởng khu kiểm tra, lập biên bản, tham mưu cho Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thị trấn xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

b. Kịp thời báo cáo tình hình về mốc giới quy hoạch và thực hiện quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn; kết quả xử lý cho Ủy ban nhân dân thị trấn. 

5. Trách nhiệm của Trưởng khu dân cư 

Kiểm tra, tiếp nhận các thông tin của nhân dân về mốc giới quy hoạch 

ngoài thực địa, kịp thời phản ánh cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

 

Điều 8. Nguyên tắc và nội dung quản lý trật tự xây dựng đô thị 

1. Nguyên tắc. 

a. Việc xây dựng công trình phải được phép của cơ quan có thẩm quyền 

và phù hợp với quy hoạch đô thị; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và vệ 

sinh môi trường, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. 

b. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm trong hoạt động xây dựng, quản 

lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà ở đều bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

2. Nội dung quản lý trật tự xây dựng đô thị: 

a. Tổ chức quản lý xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng được 

cấp. 

b. Quản lý việc xây dựng công trình trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy. 

c. Kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 
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  Điều 9. Các trường hợp phải xin cấp phép xây dựng, cấp giấy phép 

xây dựng tạm thời và được miễn phép xây dựng. 

  1. Các trường hợp phải xin phép xây dựng. 

  a. Công trình, nhà ở riêng lẻ trong khu vực nội thị, thị trấn Thanh Thủy đã 

có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500.  

  b. Các công trình trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy thuộc dự án của tư 

nhân, tổ chức kinh tế không thuộc doanh nghiệp Nhà nước, không sử dụng vốn 

Ngân sách Nhà nước hoặc vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu 

tư phát triển Nhà nước. 

  2. Các trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm thời. 

a. Trường hợp xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy 

hoạch chi tiết được phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND huyện sẽ cấp phép xây dựng tạm 

có thời hạn phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch.Việc xây dựng tạm phải 

phù hợp với mục đích sử dụng đất. 

b. Nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định. 

c. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải có cam kết tự phá dỡ công trình 

khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và 

không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch 

được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu 

tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình. 

 3. Các trường hợp được miễn phép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 

89 của Luật Xây dựng năm 2014, cụ thể: 

 a. Nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư thuộc thị trấn Thanh Thủy chưa có 

quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. 

b. Công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp, công trình 

tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính. 

c. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền 

quyết định đầu tư. 

d. Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không 

làm thay đổi kiến trúc các mặt ngoài, kết cấu chịu lực, công năng sử dụng và an 

toàn công trình. 

e. Công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

f. Các trường hợp cải tạo, nâng cấp sửa chữa nhỏ như trát tường, vá 

tường, quét vôi, đảo ngói, sửa trần, lát nền, thay cửa, trang trí nội thất, cải tạo 

sửa chữa lắp đặt thiết bị kỹ thuật trong nhà ở không làm ảnh hưởng đến kiến 

trúc, môi trường khu vực và kết cấu công trình nhà liền kề. 

Điều 10. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng. 

 Theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 

 Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý cấp phép xây dựng. 

 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng của các tổ chức, cá nhân theo 
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phân cấp của tỉnh đúng quy định, kiểm tra và trình các cơ quan chuyên môn 

thẩm định trình UBND huyện cấp phép và có trách nhiệm như sau:  

 a. Niêm yết công khai các hướng dẫn về điều kiện, trình tự các thủ tục 

hành chính cấp phép xây dựng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b. Thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở trong 15 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở (hồ sơ đầy đủ 

hợp lệ theo quy định), thu nộp lệ phí theo quy định. 

c. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ cấp 

phép xây dựng; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và cá 

nhân về việc cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật. 

2. Uỷ ban nhân dân thị trấn có trách nhiệm quản lý mốc giới, chỉ giới xây 

dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch xây dựng đã được phê 

duyệt, đồng thời hướng dẫn các hộ lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng sau khi 

kiểm tra giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Tiếp nhận 

việc đăng ký xây dựng, tổ chức giám sát việc xây dựng theo giấy phép được cấp 

của chủ đầu tư. 

Điều 12. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi, hủy giấy 

phép xây dựng. 

 Thực hiện theo Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 

2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 

Điều 13. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ 

1. Điều kiện để khởi công 

Công trình xây dựng chỉ được khởi công khi: 

a) Có giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế công trình kèm theo; 

b) Có bản cam kết về sử dụng mặt bằng thi công, bảo đảm trật tự đô thị, 

an toàn giao thông, vệ sinh môi trường xác định khu vực đổ thải (có xác nhận 

của địa phương), nộp đủ thuế và phí theo quy định, không làm ảnh hưởng đến 

các công trình xung quanh. 

c) Có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng, không lấn chiếm hành lang giao thông. 

2. Quản lý sau cấp phép xây dựng 

a) Trước khi khởi công xây dựng chủ công trình phải xuất trình giấy phép 

xây dựng (hoặc thông báo khởi công) và hồ sơ thiết kế công trình kèm theo với 

UBND thị trấn Thanh Thủy (thời gian chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi 

khởi công xây dựng). Đồng thời phải tuân thủ sự giám sát của cán bộ phụ trách 

xây dựng của UBND thị trấn Thanh Thủy. 

b) Cán bộ phụ trách xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn có trách 

nhiệm thực hiện kiểm tra đột xuất, thường xuyên và thực hiện quy trình kiểm 

tra, giám sát theo định kỳ quá trình thi công xây dựng theo 03 bước, cụ thể là: 

Kiểm tra định vị công trình trên thực địa và giao cốt nền tầng một; 

Kiểm tra trước khi lấp móng, đậy nắp bể tự hoại để đảm bảo vệ sinh môi 

trường; 

Kiểm tra cốt cao độ của sàn các tầng, độ nhô ra của các ban công và 

những chi tiết khác theo hồ sơ thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng. 

c) Sau khi hoàn thành công trình chủ công trình phải hoàn trả lại mặt bằng 
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đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng theo đúng cam kết. 

Điều 14. Quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với 

tuyến đường 

- Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, các quy định 

trên phải đảm bảo nguyên tắc sau; Không cản trở các hoạt động giao thông tại 

lòng đường; đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè; 

Không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và 

ngầm trên tuyến phố; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố 

hoặc từng đoạn phố; Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy 

và các hoạt động của phương tiện chữa cháy; 

- Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, phải 

đảm bảo nguyên tắc sau: Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công 

trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan 

trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng 

cháy chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy. 

- Các quy định phải đảm bảo nguyên tắc sau: Đảm bảo tuân thủ các quy 

định về phòng cháy chữa cháy; Đảm bảo mọi hoạt động tại công trình này không 

tác động, ảnh hưởng xấu đến hoạt động (sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi...) cho 

các công trình bên cạnh. 

 Điều 15. Quy định về tập kết nguyên vật liệu, phế thải xây dựng để 

phục vụ thi công công trình của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. 

1. Các tổ chức, cá nhân được phép xây dựng công trình phải tuân thủ 

những quy định về xây dựng, tập kết nguyên vật liệu, đảm bảo: Gọn gàng, có 

biển báo nguy hiểm cho mọi người biết. Nghiêm cấm việc tập kết nguyên vật 

liệu, nhào trộn vôi vữa, uốn chặt sắt thép… dưới lòng đường gây cản trở giao 

thông, làm hư hỏng mặt đường. 

2. Quy định vận chuyển vật liệu xây dựng trong nội thị, không được thực 

hiện trong các giờ sau: 

a. Sáng: Từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ. 

b. Trưa: Từ 11 giờ đến 13 giờ 30 phút. 

c. Chiều: Từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút. 

d. Đêm: Từ 22 giờ 30 phút đến 6 giờ ngày hôm sau. 

Vật liệu phải để trong phạm vi đất được phép xây dựng công trình hoặc 

đất được phép sử dụng tạm thời trong thời gian thi công. 

3. Trước khi xây dựng công trình, các chủ hộ phải lập cam kết với UBND 

Thị trấn, thực hiện đúng quy định quản lý đô thị, không đổ phế thải ra nơi công 

cộng, phải vận chuyển đưa phế thải xây dựng đến nơi quy định.  

Đối với khu vực nông thôn phải thực hiện đúng cam kết, khi phá dỡ công 

trình cũ để xây dựng công trình mới các hộ phải chấp hành đúng quy định về vệ 

sinh môi trường và đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề. 

4. Quy định về vận chuyển và địa điểm tập kết xử lý phế thải xây dựng 

a) Địa điểm tập kết xử lý phế thải xây dựng tại khu xử lý trung tâm huyện, 

đồi Xi Măng Tai, khu 1 thị trấn Thanh Thủy. 

b) Về vận chuyển: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự vận chuyển hoặc thuê 

đơn vị vận chuyển về điểm tập kết đã quy định, đồng thời thông báo thời gian, 
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số lượng, thực hiện nghĩa vụ có liên quan xử lý chất thải xây dựng theo quy định 

với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy để theo dõi, 

hướng dẫn, xử lý. 

Điều 16. Quyền hạn, trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình 

1. Quyền hạn: 

a. Được cấp giấy phép xây dựng khi thực hiện đầy đủ các thủ tục và có hồ 

sơ xin cấp phép xây dựng hợp lệ, đảm bảo theo quy định; 

b. Khiếu nại, tố cáo cơ quan, cá nhân không thực hiện đúng quy định hoặc 

có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc cấp giấy phép xây dựng. 

2. Trách nhiệm: 

a. Trước khi khởi công xây dựng 03 ngày làm việc, chủ đầu tư xây dựng 

công trình phải báo cáo ngày khởi công; gửi kèm bản sao hồ sơ, giấy phép xây 

dựng cho UBND thị trấn Thanh Thủy biết để theo dõi, quản lý. Đối với công 

trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải gửi bản sao các bản vẽ 

thiết kế, gồm: Mặt bằng, mặt cắt móng, các mặt đứng, mặt cắt chính công trình; 

các bản vẽ đấu nối đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin 

liên lạc với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào công trình. 

b. Tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo đúng nội dung giấy phép 

xây dựng đã được cấp. 

c. Bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình thi công xây dựng 

công trình. 

d. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả gây ra do thực hiện 

không đúng hoặc không đầy đủ nội dung của giấy phép xây dựng được cấp và 

những thiệt hại do việc xây dựng công trình của mình gây ra, đối với các công 

trình ngầm, trên bề mặt đất, trên không, công trình liền kề và phải đảm bảo vệ 

sinh môi trường xung quanh. 

e. Đối với các công trình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - 

xã hội có biển giới thiệu công trình xây dựng ghi rõ tên và chủ đầu tư công trình, 

số giấy phép xây dựng, ngày khởi công, thời gian hoàn thành công trình, đơn vị 

thi công xây dựng công trình và niêm yết bản vẽ phối cảnh công trình. 

Điều 17. Trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng  

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là đơn vị thẩm định, trình UBND huyện cấp 

phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền. Chịu trách 

nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thị trấn Thanh 

Thủy. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và 

phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong hoạt động xây dựng. 

2. UBND thị trấn chịu trách nhiệm quản lý xây dựng trên địa bàn quản lý. 

Phát hiện kịp thời và đình chỉ ngay mọi hành vi, vi phạm hành chính trong xây 

dựng, xử phạt vi phạm theo thẩm quyền và thực hiện cưỡng chế thi hành các 

quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên 

truyền, vận động các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân chấp hành các quy định trong 

hoạt động xây dựng; 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy có 

trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn kiểm tra, phát hiện, báo cáo, 
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kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm và giám sát thực hiện các quy định quản 

lý xây dựng, tuyên truyền đến mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn.  

 

 

Chương IV 

QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 

             

Điều 18. Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm:  

Đường giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, chất thải rắn, viễn 

thông, thông tin, nghĩa trang, công viên cây xanh, cống ngầm kỹ thuật trong đô 

thị… là tài sản của Nhà nước, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân. Chính 

quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và tham gia quản lý, 

khai thác sử dụng đúng mục đích. 

Điều 19. Quản lý hệ thống giao thông (lòng đường, vỉa hè) 

1. Hệ thống đường, hè, ngõ phố để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân 

và các phương tiện giao thông, đồng thời để bố trí các cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô 

thị. Ngoài các mục đích trên nếu tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè 

không vào mục đích giao thông thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo quy 

định mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

2. Đối với các tuyến đường trên địa bàn. Các tổ chức cá nhân khi đào 

đường, đào hè phố, hành lang đường bộ để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận. 

- UBND huyện quản lý, cấp phép đối với việc đào hè phố, hành lang 

đường bộ trên các tuyến tỉnh 316,317,317G. 

- Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện quản lý bảng quảng cáo, đèn chiếu 

sáng công cộng, đèn trang trí. 

- UBND thị trấn Thanh Thủy quản lý các trường hợp còn lại. 

3. Các tổ chức, cá nhân khi đã được phép thi công đào đường, đào hè, thì 

trước khi thi công phải thông báo UBND thị trấn, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực huyện Thanh Thủy giám sát thực hiện đúng giấy phép. Khi hoàn 

thành công việc phải khôi phục lại mặt đường, hè theo nguyên trạng ban đầu. 

Ban quản lý ĐTXD khu vực huyện chịu trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu. 

4. Chủ đầu tư cải tạo mặt đường, hè, phần làm mới phải theo đúng quy 

trình quy hoạch. 

5. Bản vượt từ đường lên hè của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đặt 01 

hoặc 02 tấm bản bằng bê tông cốt thép (kích thước một tấm rộng 0,07m), chiều 

dài vượt qua rãnh thoát nước, chiều dày tùy thuộc vào tải trọng. Đối với cơ quan 

được phép đặt nhiều tấm bản ghép lại với nhau chiều rộng bằng khoảng cách của 

hai trụ cổng vào cơ quan, các bản trượt đặt từ mép ngoài rãnh dọc thoát nước lên 

viên bó vỉa. Đối với hè phố đã đặt viên bó vỉa vát đúng kỹ thuật thì cấm đặt bản 

vượt từ đường lên hè. 

6. Sử dụng tạm vỉa hè làm nơi để xe đạp, xe máy. 

 - Những tuyến đường vỉa hè có chiều rộng từ 3m trở lên, thì phần vỉa hè 

từ chỉ giới xây dựng trở ra được phép để xe đạp, xe máy (UBND huyện thông 
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báo công khai, cụ thể từng tuyến vỉa hè được phép sử dụng tạm để xe đạp, xe 

máy có thu phí và không thu phí). UBND thị trấn chịu trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra, thực hiện thu phí sử dụng vỉa hè (nếu có), xử lý các trường hợp vi 

phạm; tuy nhiên các trường hợp được sử dụng tạm vỉa hè phải đáp ứng những 

điều kiện sau đây: 

+ Cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trong khuôn viên chật hẹp không có chỗ để 

xe. 

+ Sắp xếp xe của hành khách tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên các 

trục đường tại khu vực trung tâm nội thị. 

+ Nhất thiết phải dành tối thiểu 1,5m từ bó vỉa trở vào để cho người đi bộ. 

7. Quản lý sử dụng các bãi đỗ xe. 

a. Tất cả các loại xe ôtô, xe máy chuyên dùng khác… phải dừng, đỗ đúng 

nơi quy định; tất cả các loại xe không được đỗ qua đêm trên lòng, lề đường, vỉa 

hè (trừ những điểm qui định tại mục b, khoản 7 điều này). 

b. Để khắc phục tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, UBND huyện cho phép sử 

dụng tạm thời một số đoạn đường rộng, có lưu lượng phương tiện tham gia giao 

thông ít làm chỗ đỗ xe ô tô. Các điểm này có biển báo điểm đỗ xe theo quy định. 

Việc thu phí (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Quản lý hệ thống cấp, thoát nước đô thị. 

1. Đơn vị cung ứng dịch vụ cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện là 

đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt và có trách nhiệm. 

a. Khai thác nguồn nước, đầu tư xây dựng và cải tạo trạm xử lý, mạng 

lưới dưới đường ống cấp để kinh doanh nước sinh hoạt. 

b. Đảm bảo cung cấp nước phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất cho 

mọi đối tượng, tổ chức, nhân dân trên địa bàn thị trấn theo đúng hợp đồng đã ký 

kết. 

c. Trường hợp thiếu nước hoặc ngừng cấp nước phải thông báo rõ lý do và 

thi hành các biện pháp cần thiết để phục hồi cấp nước kịp thời cho các khu vực 

bị thiếu nước hoặc bị ngừng cấp nước. 

d. Kiểm tra thường xuyên để phát hiện những sự cố, điểm rò rỉ trên mạng 

lưới đường ống và các biện pháp khắc phụ sửa chữa kịp thời không gây ảnh 

hưởng cho giao thông và các cơ sở hạ tầng khác. 

e. Đảm bảo và chịu trách nhiệm về chất lượng nước sạch và an toàn. 

f. Khi sửa chữa, xây dựng phát triển mạng nước mới nằm trong phạm vi 

huyện quản lý khi thi công xây dựng phải được cơ quan quản lý cho phép. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng nước sinh hoạt phải thực hiện những yêu cầu 

sau: 

a. Bảo vệ hệ thống cấp nước và nguồn nước. 

b. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước trong sinh hoạt. 

c. Phải ký kết hợp đồng sử dụng nước sinh hoạt và thực hiện đúng hợp 

đồng đã ký kết. 

 3. Nghiêm cấm các hành vi tự tiện đục phá, mắc nối vào hệ thống đường 

ống cấp nước đô thị để lấy nước, tự mở nắp ga van nước, điều chỉnh van nước 

với mục đích khác, đặt máy bơm hút nước trực tiếp từ ống cấp nước của đô thị. 

4. Quản lý hệ thống thoát nước 
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a) Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý công trình thoát nước 

trên địa bàn thị trấn phải thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, khắc phục 

những điểm, khu vực xuống cấp, hư hỏng, ách tắc. Trường hợp hư hỏng nặng, 

đề xuất giải pháp khắc phục với UBND huyện để xem xét đầu tư nâng cấp cải 

tạo. 

b) Kiểm tra, phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm làm hư hỏng, ách 

tắc hệ thống thoát nước trên địa bàn. 

c) Hệ thống thoát nước dọc hai bên đường phố, ở các khu dân cư, cơ 

quan, đơn vị: Các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình trực tiếp bảo 

vệ. 

d) Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu đấu nối vào hệ thống thoát nước của 

thị trấn Thanh Thủy đối với các tuyến thoát nước trong khu dân cư phải xin 

phép UBND thị trấn, đối với các tuyến thoát nước theo các tuyến đường trục 

chính phải xin phép UBND huyện. 

đ) Tổ chức, cá nhân được giao vận hành hệ thống thoát nước phải tuân thủ 

quy trình vận hành; có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm; thường xuyên 

kiểm tra, phát hiện, đề xuất các giải pháp để xử lý sự cố đảm bảo hệ thống hoạt 

động an toàn hiệu quả. 

Điều 21. Quản lý khai thác hệ thống điện. 

Việc quản lý và khai thác hệ thống điện được thực hiện theo Luật Điện 

lực và được phân cấp như sau: 

1. Hệ thống điện cao áp, hạ thế do Công ty Điện lực Phú Thọ, Điện lực 

Thanh Thủy quản lý, khai thác, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

2. Phân công trách nhiệm quản lý sử dụng, khai thác hệ thống chiếu sáng 

đô thị. 

a. Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong việc 

xin phép xây dựng hệ thống chiếu sáng của UBND huyện theo quy hoạch. 

b. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy là đơn 

vị khai thác, duy trì chiếu sáng hệ thống chiếu sáng công cộng đúng tiêu chuẩn 

kỹ thuật, mỹ thuật, tiết kiệm và hiệu quả. Bảo quản, duy tu, bảo dưỡng hệ thống 

điện chiếu sáng theo quy định. Kiểm tra phát hiện sai phạm, lập biên bản kiến 

nghị xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực khai thác và sử dụng hệ thống chiếu 

sáng đô thị theo quy định. 

c. UBND thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý hệ 

thống chiếu sáng công cộng, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác 

xây dựng và quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Khi phát hiện 

các sự cố trên hệ thống hoặc có các hành vi vi phạm, phải báo ngay cho Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện biết để kịp thời xử lý theo quy 

định. 

Điều 22. Quản lý thông tin liên lạc.  

1. Tuyến cáp chính thông tin trong đô thị phải đảm bảo 100% đặt ngầm: 

Tủ cáp, bể cáp được xây dựng lắp đặt phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật và 

quy hoạch. 

2. Các tuyến ngoại thị tạm thời đi nổi phải đảm bảo chiều cao tĩnh không 

(lớn hơn hoặc bằng 7m), lắp đặt đúng kỹ thuật, đúng quy hoạch. 
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3. Các nhà đầu tư khai thác dịch vụ viễn thông trên địa bàn trước khi triển 

khai lắp đặt phải thống nhất, thỏa thuận với UBND huyện, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Phú Thọ trên cơ sở phù hợp quy hoạch của huyện, thực hiện 

duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các Trạm PTS theo quy định. 

4. Quy định về dùng chung cột treo cáp thông tin 

a. Chủ sở hữu cột treo cáp phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn 

thông, các cơ quan khác sử dụng chung cột treo cáp theo nguyên tắc đảm bảo 

công bằng, hợp lý về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên tham gia; sử dụng 

hiệu quả hạ tầng dùng chung theo quy định của pháp luật. 

b. Khi lắp đặt thêm các tuyến cáp treo hoặc thiết bị phụ trợ vào cột treo 

cáp dùng chung phải được sự thỏa thuận bằng văn bản của chủ sở hữu, thông 

báo thời gian thi công với chủ sở hữu để thực hiện giám sát nhằm đảm bảo cho 

hoạt động bình thường của hệ thống đã có. 

c. Trong các trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm 

bảo mỹ quan đô thị, phục vụ các nhiệm vụ chính trị khác thì Ủy ban nhân dân 

huyện sẽ quyết định việc dùng chung hạ tầng cột treo cáp thông tin theo quy 

định. 

5. Quy định dấu hiệu nhận biết cáp thông tin 

a. Các doanh nghiệp viễn thông, đơn vị chủ sở hữu cáp thông tin phải thực 

hiện việc đánh dấu dấu hiệu nhận biết cáp thông tin theo quy định. 

b. Dấu hiệu nhận biết cáp thông tin treo, thể hiện thông tin trên thẻ nhận 

biết cáp thông tin treo, trách nhiệm đánh dấu dấu hiệu biết và bảo trì dấu hiệu 

nhận biết thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 7 và Điều 9 Thông tư liên tịch 

số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp 

đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 

6. Sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin treo 

a) Kéo căng, buộc gọn hệ thống dây cáp thông tin đảm bảo mỹ quan đô 

thị; 

b) Loại bỏ và thu hồi cáp thông tin, măng sông, tủ/hộp cáp, bộ chia tín 

hiệu truyền hình đã hư hoặc không còn sử dụng; 

c) Sắp xếp cáp dự phòng, măng sông, tủ/hộp cáp treo trên cột theo đúng 

quy định; gia cố, thay thế cột không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây ảnh hưởng 

đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

7. Phân công trách nhiệm. 

a. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong 

việc xin phép xây dựng hệ thống thông tin liên lạc theo quy hoạch. 

b. UBND thị trấn chịu trách nhiệm bảo vệ đường dây thông tin đi qua địa 

phương mình, đôn đốc kiểm tra, kịp thời báo cáo khi có sự cố liên quan đến dây 

thông tin liên lạc trên địa bàn quản lý. 

c. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy có trách 

nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc 

thực hiện chỉnh trang đô thị, tổ chức kiểm tra, rà soát, thực hiện sắp xếp, 
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chỉnh trang cáp thông tin theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định. 

d. Trách nhiệm của chủ sở hữu cáp thông tin 

- Đầu tư, xây dựng, sử dụng chung hệ thống cột treo cáp, công trình hạ 

tầng kỹ thuật ngầm nếu tuyến, hướng của hệ thống cáp thông tin giống nhau. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc sắp xếp, chỉnh 

trang và ngầm hóa các tuyến cáp thông tin theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và thị trấn ban hành. 

- Bố trí nhân lực, phương tiện, công cụ và kinh phí cho việc sắp xếp, 

chỉnh trang, ngầm hóa cáp thông tin. 

- Thực hiện tháo dỡ, thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng hoặc cáp có 

nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng mỹ quan đô thị theo yêu cầu của chủ sở 

hữu cột treo cáp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Phải ký hợp đồng thuê cột treo cáp thông tin với chủ sở hữu cột 

treo cáp (trừ các trường hợp được miễn theo quy định); có tránh nhiệm đóng 

góp kinh phí để sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin theo quy định. 

- Tiến hành đánh dấu dấu hiệu nhận biết, thẻ báo độ cao cáp đối với hệ 

thống cáp thông tin của đơn vị theo quy định. 

- Định kỳ 3 (ba) tháng một lần, thực hiện kiểm tra, rà soát các tuyến cáp 

thông tin treo của đơn vị mình để cập nhật các thông tin: Tình trạng hiện tại (độ 

võng, tính thẩm mỹ, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho người dân xung 

quanh); số lượng cáp thông tin treo phát sinh trên cột, kịp thời khắc phục, xử lý 

và báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Chương V 

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 

 

Điều 23. Nguyên tắc quản lý, sử dụng đất đai 

1. Việc sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải đảm bảo đúng 

mục đích, đúng vị trí, đúng chỉ giới, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt, không được làm ảnh hưởng đến chủ sử dụng đất liền kề. 

2. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

Điều 24. Trách nhiệm trong quản lý đất đai 

1. Trách nhiệm của Trưởng khu dân cư 

Chịu trách nhiệm giám sát, nhắc nhở, phát hiện các hành vi vi phạm về 

đất đai, báo cáo Ủy ban nhân dân thị trấn để xử lý. 

2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thị trấn thực hiện nhiệm 

vụ quản lý đất đai 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị trấn về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật; triển khai, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp 

có thẩm quyền quyết định; 
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b) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thị trấn việc thuê đất thuộc đất 

công ích thị trấn, chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện việc đăng ký, lập và quản lý hồ sơ địa chính; theo dõi biến 

động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; bảo quản tư 

liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ; thực hiện quản lý dấu mốc đo đạc và mốc địa 

giới hành chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn 

a) Quản lý đất đai trên địa bàn, phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi 

vi phạm theo quy định của pháp luật. 

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra 

vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn mà không xử lý kịp thời. 

c) Báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến 

nghị trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp). 

4. Trách nhiệm của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

a. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý đất 

đai đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

b. Kiểm tra, phát hiện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện có biện 

pháp chấn chỉnh, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, thị trấn thực hiện không 

nghiêm, không có hiệu quả trong hoạt động quản lý sử dụng đất đai; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. 

c. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn trong quản lý nhà nước về đất 

đai. 

d. Hướng dẫn UBND thị trấn lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm tập hợp 

báo cáo theo quy định. 

e. Tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, 

chuyển đổi, thừa kế quyền sử dụng đất đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp 

luật. 

f. Quản lý lưu trữ hồ sơ đất. Lập hồ sơ quản lý và theo dõi sự biến động 

của quỹ đất đô thị. 

Điều 25. Quản lý, bảo vệ tài nguyên nước. 

1. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn phải bảo vệ nguồn nước mặt, 

nước ngầm, nước khoáng nóng; thực hiện các quy định về vệ sinh công cộng đô 

thị, khu dân cư, khu du lịch, khu sản xuất để giữ gìn cho nguồn nước không bị ô 

nhiễm. 

2. Việc khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm, nước mặt phải tuân theo 

quy hoạch chung đô thị và dự án đầu tư khác được duyệt. Đảm bảo khai thác sử 

dụng bền vững, hợp lý có tính đến tác động xấu tới môi trường và phải được 

phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

Điều 26. Bảo vệ môi trường không khí - tiếng ồn. 

1. Tất cả các tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh 

chất thải, khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường đô thị, trong quá trình sản 

xuất phái đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường 

theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. 
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2. Chủ đầu tư thi công xây dựng các công trình trong thị trấn phải thực 

hiện các quy định: Về trật tự vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn, có biện pháp 

che chắn, ngăn ngừa rác, bụi và tiếng ồn tác động đến môi trường xung quanh. 

3. Các loại phương tiện lưu hành vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng 

trên địa bàn thị trấn. 

a. Các loại xe ô tô tải chở hàng rời, vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng 

phải có bạt che đậy, không để rơi vãi trên đường. 

b. Các phương tiện lưu hành phải đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường. Không đưa các phương tiện bị cấm lưu hành, bị đình chỉ lưu hành và hết 

niên hạn sử dụng vào tham gia giao thông. 

c. Cấm xe ô tô tải chở hàng hóa quá khổ, quá tải đi vào các tuyến đường 

quy định hạn chế tải trọng, hoạt động không đúng giờ đối với các loại phương 

tiện vận chuyển vật liệu xây dựng trong nội thị. 

Điều 27. Quản lý nước thải. 

1. Các tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, khách 

sạn, nhà hàng và nuôi gia súc, gia cầm ... có các loại nước thải, độc hại gây ô 

nhiễm môi trường đô thị phải có biện pháp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi 

trường trước khi xả ra ngoài phạm vi quản lý của cơ sở mình được cấp có thẩm 

quyền cấp phép theo quy định. Công nghệ xử lý các loại chất thải trên phải được 

cơ quan có thẩm quyền. 

2. Nước thải từ các công trình và của các cơ quan sản xuất khi xả vào hệ 

thống thoát nước chung phải được làm sạch theo quy định bảo vệ môi trường. 

Điều 28. Quản lý rác thải sinh hoạt. 

1. Tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện phải có trách nhiệm: 

a. Không đổ rác, chất thải, xác động vật chết và các vật gây ô nhiễm ra vỉa 

hè, lòng đường, rãnh thoát nước, sông ngòi, hồ ao, cống thoát nước gây ảnh 

hưởng đến dòng chảy, tiêu thoát nước và gây ô nhiễm môi trường. 

b. Có trách nhiệm nộp phí vệ sinh hàng tháng, tham gia bảo vệ môi trường 

theo quy định. 

c. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có dụng cụ chứa rác thải sinh hoạt 

đảm bảo vệ sinh để ở vỉa hè trước cửa nhà, đến lịch thì đổ rác vào xe gom rác 

chuyên dụng của đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải. Làm tốt 

việc phân loại rác thải tại nguồn. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức sử dụng các 

vật liệu bao bì thân thiện với môi trường, hạn chế dùng các sản phẩm đồ nhựa 

dùng một lần. 

d. Đối với cơ quan, doanh nghiệp có chất thải công nghiệp thông thường, 

chất thải nguy hại, chất thải y tế, chất thải khí, tiếng ồn, phải có biện pháp xử lý 

đảm bảo đúng quy định tiêu chuẩn môi trường. 

e) Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu việc thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải với các đơn vị dịch vụ công ích tại một số vị 

trí theo quy định cụ thể của UBND huyện; 

d) Việc quét dọn vệ sinh môi trường ở các vị trí còn lại do Ủy ban nhân 

dân thị trấn, các khu dân cư, các cơ quan đơn vị, hộ gia đình và cá nhân tự tổ 

chức thực hiện theo quy định. 
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e. Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác có trách nhiệm thống 

nhất với các cơ quan đơn vị, hộ gia đình về lịch thu gom rác, đảm bảo tần suất 

thu gom và thời gian lưu chứa rác thải đúng quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện quản lý 

nhà nước các hoạt động thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thị trấn. 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường nước, không 

khí, tiếng ồn.  

3. UBND thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải, 

nước thải, không khí, tiếng ồn trên địa bàn mình quản lý, kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về thu gom, xử lý rác thải, nước 

thải, không khí, tiếng ồn. Tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân đổ rác đúng 

giờ, đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Khi phát 

hiện các hành vi vi phạm thì tiến hành xử lý theo quy định. 

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy thực 

hiện vận hành khu xử lý rác thải đảm bảo quy định, đề xuất thực hiện duy trì 

cảnh quan môi trường thị trấn Thanh Thủy. 

Điều 29. Quy định về quản lý cây xanh đô thị  

1. Đối với cây xanh trên đường phố: 

a. Cây bóng mát trồng trên đường phố phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ 

thuật và khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây. 

b. Việc lựa chọn các loại cây trồng trên đường phố phải phù hợp với quy 

hoạch, từng loại đường phố, đặc thù của đô thị và phải bảo đảm an toàn cho 

người và phương tiện tham gia giao thông.  

c. Cây xanh được trồng dưới đường dây điện phải đảm bảo hành lang an 

toàn lưới điện theo quy định của pháp luật về điện lực. 

d. Cây xanh đô thị phải được đầu tư phát triển theo kế hoạch hàng năm. 

2. Các hành vi cấm đối với cây xanh đô thị 

a. Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng; trồng các loại cây 

trong danh mục cây trồng hạn chế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép. 

b. Trồng cây xanh che khuất biển báo hiệu đường bộ và đèn tín hiệu giao 

thông. 

c. Tự ý trồng cây trên hè, dải phân cách, nút giao thông và các khu vực 

công cộng không đúng quy định. 

d. Tự ý chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành, đào gốc, chặt rễ cây khi 

chưa được cấp phép (kể cả cây do tổ chức, cá nhân đã trồng trên đường phố và 

nơi công cộng trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành). 

e. Đục khoét, đóng đinh vào cây, lột vỏ thân cây; đổ rác, chất độc hại và 

vật liệu xây dựng vào gốc cây; phóng uế, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh 

gốc cây. 

f. Treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và các vật dụng khác trên cây; 

giăng dây, giăng đèn trang trí vào cây khi chưa được phép. 

g. Lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất cây xanh hiện có 

hoặc đã được xác định trong quy hoạch đô thị và ngăn cản việc trồng cây xanh 

theo quy định. 
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3. Việc quản lý, chăm sóc các vườn hoa, công viên  

 a. Quản lý, vận hành, bảo vệ, tôn tạo các công viên, vườn hoa đảm bảo 

luôn xanh, sạch, đẹp. 

b. Nghiêm cấm các hành vi: Dựng lều quán bán hàng, để xe, đi xe, chăn 

thả gia súc trong khuân viên, vỉa hè khu vực xung quanh và các hành vi gây 

nguy hại, làm hư hỏng kết cấu công trình công cộng của vườn hoa, công viên; 

cấm dẫm đạp vào bồn hoa, bẻ cây, ngắt hoa trong khuôn viên. 

4. Trách nhiệm quản lý về cây xanh, vườn hoa  

 a. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy có trách 

nhiệm quản lý, vận hành, khai thác các công trình công cộng, công trình công 

viên, vườn hoa và hệ thống cây xanh trên địa bàn khi được UBND huyện phân 

công. Khảo sát, thống kê những hư hỏng trong hệ thống công viên, vườn hoa và 

các cây xanh bị sâu bệnh, già cỗi, có kế hoạch sửa chữa, chăm sóc hoặc thay thế. 

b. UBND thị trấn có trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác đối sân thể 

chất và các công trình khác trên địa bàn (ngoài các công trình đã được UBND 
huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và Trung tâm Văn 

hóa thể thao và du lịch huyện quản lý). Khảo sát, thống kê những hư hỏng trong 

hệ thống công trình công cộng, cây xanh và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa 

chữa, thay thế. 

c. UBND Thị trấn phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Thanh Thủy quản lý, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị trên địa 

bàn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân như: 

Trồng cây không đúng quy định, không đúng chủng loại, chặt hạ cây xanh trái 

phép; Phát hiện những cây có nguy cơ gây mất an toàn, báo cáo với cơ quan 

chức năng tiến hành các biện pháp xử lý theo qui định. 

Điều 30. Quy định về quản lý nghĩa trang 

1. Người chết phải được chôn cất tại các nghĩa trang đã được quy hoạch.  

2. Các hành vi cấm: 

a. Xây dựng nghĩa trang không phép, sai phép, không theo quy hoạch 

hoặc không phù hợp quy hoạch được duyệt. 

b. Xây dựng mộ bia và các công trình trong nghĩa trang không theo quy 

định về quản lý kiến trúc và quy chế quản lý nghĩa trang. 

c. Làm hư hại bia mộ, lập mộ giả, phá hoại các công trình xây dựng trong 

nghĩa trang. 

d. Chôn cất người chết (kể cả hung táng và cát táng) tại các vị trí đất 

không đúng nơi quy định là nghĩa trang. 

e. Cung cấp thông tin làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các 

tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ nghĩa trang. 

f. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc can thiệp trái phép vào các 

hoạt động quản lý nghĩa trang. 

g. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để thực hiện kinh doanh dịch 

vụ nghĩa trang trái pháp luật. 

h. Không chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đóng 

cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang; an táng người chết (kể cả hung táng và 

cát táng) trong các nghĩa trang đã bị đóng cửa.   
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3. Đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm khoản 2 điều này theo hành vi, 

mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định hiện hành, bị cưỡng chế tháo dỡ và chịu 

mọi chi phí cưỡng chế tháo dỡ, di chuyển các công trình vi phạm 

 

CHƯƠNG VI: 

QUẢN LÝ TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG 

 

Điều 31. Quản lý trật tự công cộng 

1. Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý các khu vực tập trung đông 

người phải có nội quy quy định về trật tự an toàn công cộng, nội dung phải phù 

hợp với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội; nội dung phải được niêm yết 

công khai tại địa điểm thuận lợi nhất để mọi người biết, thực hiện. 

2. Việc tập trung đông người nơi công cộng mà không thuộc các hoạt 

động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các 

tổ chức xã hội khác phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới 

được tổ chức. Khi tổ chức phải thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký và các 

quy định khác của pháp luật. 

3. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ không được làm ảnh 

hưởng đến người khác, những cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có tiếng ồn 

phải thực hiện các biện pháp hạn chế tiếng ồn theo đúng quy định pháp luật.  

Điều 32. Quản lý an toàn giao thông đô thị 

1. Giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy phải được quản 

lý, sử dụng đảm bảo thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả. Quản lý giao thông 

đường bộ được thực hiện trên cơ sở phân công, phân cấp, trách nhiệm, quyền 

hạn cụ thể; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và chính quyền 

các cấp. 

2. Việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của 

mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Người tham gia giao thông phải chấp hành 

nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các quy định khác của 

pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Phương tiện tham gia giao thông phải 

đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khi tham gia giao thông. 

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ phải được phát 

hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật. 

Điều 33. Trách nhiệm trong quản lý trật tự công cộng và an toàn giao 

thông đô thị 

1. Trưởng khu dân cư: 

a) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội 

phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm 

vận động nhân dân trong thị trấn tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy tắc, Hương ước, nội quy về bảo vệ 

an ninh, trật tự; tham gia xây dựng thị trấn, khu dân cư, hộ gia đình an toàn về 

an ninh, trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 

b) Khi có vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trong địa bàn, phải 

kịp thời có mặt và tìm mọi cách báo ngay cho Công an thị trấn; bảo vệ hiện 

trường, tham gia cấp cứu người bị nạn, bắt, giữ người phạm tội quả tang, tước 
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bỏ hung khí, tham gia chữa cháy, cứu tài sản và thực hiện các công việc khác 

theo sự phân công, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân và Công an thị trấn; 

c) Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và bảo vệ chuyên trách các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để bảo vệ an ninh, trật tự theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân và Công an thị trấn. Tổ chức tuần tra kiểm soát và 

tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội. 

2. Trách nhiệm của Trưởng Công an thị trấn 

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị trấn kế hoạch tuyên truyền, hướng 

dẫn nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa); 

b) Chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn tham gia phối hợp với lực lượng 

Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên 

địa bàn thị trấn theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo của 

Công an cấp trên. 

3. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn 

a) Thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, an toàn giao thông trên địa 

bàn; 

b) Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường 

bộ và các quy định về trật tự công cộng; 

c) Chỉ đạo Công an thị trấn xử lý những trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe 

sai quy định và các vi phạm khác về trật tự công cộng và an toàn giao thông 

(trong trường hợp vượt quá thẩm quyền thì tham mưu cho Công an huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo thẩm quyền). 

5. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban An toàn giao thông 

huyện. 

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý các trang thiết bị; chủ 

trì đề xuất biện pháp sửa chữa, lắp đặt mới, thay thế hệ thống biển báo, đèn tín 

hiệu giao thông, vạch kẻ đường; 

b) Phối hợp với Công an huyện và Ủy ban nhân dân thị trấn trong việc 

triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. 

6. Trách nhiệm của Trưởng Công an huyện 

a) Chỉ đạo lực lượng Công an huyện giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn, 

chỉ đạo của Công an cấp trên; hướng dẫn người tham gia giao thông đảm bảo an 

toàn giao thông, chống ùn tắc trên địa bàn thị trấn; xử lý các trường hợp vi phạm 

theo quy định; 

b) Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của huyện và Ủy ban 

nhân dân thị trấn trong việc đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; 

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp để đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương. 

 

 



 21 

Chương VII 

THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ 

 

Điều 34. Quy định về các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng 

1. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các lễ hội, các hoạt 

động thể dục thể thao có huy động quần chúng tham gia, đơn vị chủ trì tổ chức 

phải báo cáo với UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định. 

2. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh văn 

hóa phẩm, hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng phải được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp phép (hoặc văn bản đồng ý); phải thực hiện đúng 

nội dung ghi trong giấy phép (hoặc văn bản đồng ý) và chịu sự kiểm tra, thanh 

tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet không được phép hoạt động từ 22 

giờ đêm đến 06 giờ sáng. Trò chơi điện tử công cộng không được phép hoạt 

động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng. Các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, 

vũ trường trong khách sạn 4 sao trở lên không được phép hoạt động từ 02 giờ 

sáng đến 08 giờ sáng. 

Điều 35. Quản lý hoạt động quảng cáo trực quan ngoài trời 

1. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu quảng cáo ngoài trời trên 

địa bàn huyện dưới mọi hình thức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quảng cáo; phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và chỉ được 

phép thực hiện quảng cáo khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

2. Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận toàn bộ những hoạt động quảng cáo 

ngoài trời trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy, ngoài những nội dung sau: Xây 

dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 m2 trở 

lên; xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 m2 kết cấu 

khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có 

sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 m2 trở lên. 

3. Mọi hình thức quảng cáo ngoài trời không được ảnh hưởng đến tầm 

nhìn của người tham gia giao thông, không được che khuất hệ thống biển báo 

hiệu, đèn tín hiệu giao thông, lấn chiếm lòng đường và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

4. Đặt biển hiệu và kích thước biển hiệu 

a) Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc 

nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt 

một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá 

nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc. 

Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không 

được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. 

Không được treo, gắn, dán, vẽ biển hiệu, biển chỉ dẫn, rao vặt vào cột 

điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, tường nhà và các công trình công cộng. 

b) Kích thước biển hiệu 

Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2,0 m, chiều dài không 

vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. 
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Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1,0 m, chiều cao tối đa là 

4,0 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 

Điều 36. Về việc cưới 

 Việc tổ chức lễ cưới tại gia đình hoặc tại địa điểm công cộng phải thực 

hiện các quy định sau: 

1. Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; phù 

hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc, tôn 

giáo; phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; phải 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, 

an toàn giao thông. 

2. Địa điểm cưới do hai gia đình lựa chọn; khuyến khích tổ chức tại nhà 

văn hóa khu dân cư hoặc nơi có dịch vụ tổ chức việc cưới. Thời gian tổ chức tiệc 

cưới không làm ảnh hưởng đến thời gian lao động của Nhà nước quy định;  

3. Trang trí lễ cưới cần giản dị, không phô trương; trang phục cô dâu, chú 

rể đẹp và lịch sự, phù hợp với văn hoá dân tộc. 

4. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh đảm bảo 

không vượt quá độ ồn cho phép; không mở nhạc trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ 

đêm. 

Điều 37. Về việc tang 

1. Việc tang phải được tổ chức theo quy định của pháp luật về đăng ký và 

quản lý hộ tịch, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về y tế và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

2. Khi có người qua đời, gia đình hoặc thân nhân phải làm thủ tục khai tử 

trước khi tổ chức lễ tang. 

3. Lễ tang do Ban tổ chức tang lễ phối hợp với gia đình người chết thống 

nhất quyết định những vấn đề liên quan đến việc tổ chức tang lễ. 

4. Ban lễ tang kết hợp với gia đình tổ chức lễ viếng, đưa tang trang trọng, 

trật tự, tiết kiệm; đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông. 

5. Nếu người chết không có gia đình hoặc thân nhân đứng ra tổ chức lễ 

tang, thì UBND thị trấn Thanh Thủy phối hợp với các đoàn thể quần chúng chịu 

trách nhiệm tổ chức khâm liệm và mai táng chu đáo theo phong tục truyền 

thống. 

6. Lễ tang được tổ chức tại nhà hoặc tại địa điểm công cộng phải thực 

hiện các quy định sau: 

a. Lễ tang phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp 

với tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và hoàn cảnh gia đình người chết. 

b. UBND thị trấn Thanh Thủy có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tổ chức lễ tang chu đáo; vận động gia đình có người chết xóa bỏ các hủ tục 

lạc hậu, như: Bắt tà, trừ ma, lên đồng... 

c. Việc khâm liệm, quản thi hài và chôn cất người chết phải thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số: 02/2009/TT- BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. 

d. Việc mặc tang phục và treo cờ tang trong lễ tang thực hiện theo truyền 

thống của địa phương, dân tộc và tôn giáo; chỉ treo cờ tang tại địa điểm tổ chức 

lễ tang. 
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e. Không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; âm thanh đảm 

bảo không vượt quá độ ồn cho phép. 

g. Việc tổ chức ăn, uống trong lễ tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, 

dòng họ và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

h. Cấm lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình 

thức; cấm lợi dụng việc tang để cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

công dân trước pháp luật; 

i. Cấm rải tiền Việt Nam, các loại tiền của nước ngoài và vàng mã trên 

đường đưa tang; rải tiền Việt Nam, các loại tiền của nước ngoài xuống huyệt khi 

chôn cất người chết. 

7. Lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước; tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

(quân đội nhân dân và công an nhân dân), khi tổ chức, ngoài việc thực hiện quy 

định tại các khoản trên điều này, còn phải thực hiện theo các quy định của Chính 

phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức và quy định của cơ quan. 

8. Khuyến khích các hoạt động sau trong tổ chức việc tang: 

a. Các nghi lễ cúng ba ngày, bốn chín ngày, một trăm ngày, giỗ đầu, giỗ 

hết, cải táng chỉ thực hiện trong ngày và trong nội bộ gia đình, dòng họ. 

b. Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng. 

Điều 38. Tổ chức lễ hội 

Tổ chức, cá nhân, khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội, có trách nhiệm thực 

hiện các quy định về nếp sống văn minh và các quy định sau:  

1. Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc được treo nơi trang trọng, cao hơn cờ 

hội, cờ tôn giáo; chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểm lễ hội và trong thời gian 

tổ chức lễ hội. 

2. Thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Tổ chức lễ hội; tiền công 

đức, tiền lễ đặt đúng nơi quy định của Ban Tổ chức lễ hội; không cài tiền lên tay 

tượng, tay phật và thực hiện các hành vi phản cảm khác. 

3. Mặc trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục. 

4. Ứng xử có văn hoá trong hoạt động lễ hội; không nói tục, xúc phạm 

tâm linh gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội.  

5. Bảo đảm trật tự, an ninh khi tham dự lễ hội.  

6. Thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường. 

7. Thắp hương, đốt vàng mã theo quy định của Ban Tổ chức lễ hội.  

8. Không đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội. 

9. Không lợi dụng lễ hội để thực hiện các hành vi mê tín, dị đoan như: 

Xem bói, sóc thẻ… 

Điều 39. Trách nhiệm quản lý các hoạt động văn hóa  

1. Trách nhiệm của Trưởng khu dân cư 

a) Tổ chức xây dựng Hương ước khu dân cư; văn bản quy phạm pháp luật 

và văn hóa nhân văn thực tế ở địa phương. 

b) Đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chấp hành các 

quy định về hoạt động văn hóa, văn minh đô thị; báo cáo cơ quan chức năng xử 
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lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tổng hợp, đánh giá các cá nhân hộ gia đình 

không chấp hành và không xét danh hiệu gia đình văn hóa. 

2. Trách nhiệm của công chức văn hóa thị trấn 

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức cho đội kiểm tra liên ngành thị trấn: kiểm 

tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa công cộng; 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lập biên bản vi phạm hành chính 

đồng thời đề xuất với chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn xử lý nghiêm minh các 

trường hợp vi phạm. 

b) Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra thẩm định 

các điều kiện để trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện. 

c) Thống kê, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn; Phòng Văn hóa 

và Thông tin hàng tháng (trước ngày 25) và đột xuất về tình hình hoạt động, kết 

quả kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa văn minh đô thị trên 

địa bàn. 

3. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn 

a) Hướng dẫn các thôn, phố thực hiện các hoạt động quảng cáo trực quan 

ngoài trời, tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang. Thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và 

huyện trong quá trình thực hiện quản lý hoạt động văn hóa và văn minh đô thị 

tại địa bàn; 

b) Thường xuyên kiểm tra, rà soát các Hương ước của khu dân cư để đảm 

bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế, đúng pháp luật; 

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý các hoạt động văn hóa và văn 

minh đô thị trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, kiến nghị 

với cơ quan cấp trên xử lý nếu vượt thẩm quyền; 

d) Tổ chức bóc, dỡ, xóa quảng cáo rao vặt trên công trình hạ tầng kỹ thuật 

công cộng, trên cây xanh. Các hình thức quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn 

với phương tiện giao thông và các phương tiện di động khác hoạt động trên các 

tuyến đường trái quy định phải được xử lý kịp thời; 

đ) Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ rạp đám cưới, đám tang lắp dựng tạm 

thời trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn, hướng dẫn, vận động nhân dân 

lắp dựng với kích thước rạp phù hợp.  

e) Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị của huyện kiểm tra, xử lý 

các trường hợp vi phạm. 

4. Trách nhiệm của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin  

a) Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động quảng cáo trực quan ngoài trời bao 

gồm: Nội dung quảng cáo, hình thức quảng cáo, thời gian quảng cáo, mật độ 

quảng cáo, tính mỹ quan đô thị trong việc quảng cáo; 

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng 

thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh văn hóa phẩm, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải 

trí; 

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện đúng các quy định trong 

việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội.  
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d) Phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị chuyên môn của huyện thẩm định 

các Hương ước của khu dân cư trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

5. Trưởng các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 

trong việc cho thuê, cho mượn vị trí quảng cáo trực quan ngoài trời; giám sát 

việc hoàn trả mặt bằng đảm bảo chất lượng như ban đầu, phối hợp với phòng 

Văn hóa thông tin hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện quy định trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội. 

 

Chương VIII 

KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG 

 

Điều 40. Quy định về trách nhiệm kiểm tra, thanh tra 

1. Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA 

đầu tư xây dựng khu vực huyện, UBND thị trấn Thanh Thủy và các đơn vị có 

liên quan tổ chức thanh tra kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định 

trong bản Quy chế này. 

2. UBND thị trấn Thanh Thủy thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, 

giám sát các hoạt động của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn; chỉ đạo 

Công an thị trấn và các ngành liên quan kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các 

vi phạm về quản lý đô thị trên địa bàn. 

Điều 41. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc thực 

hiện và vận động mọi người cùng thực hiện tốt các quy định của Quy chế này sẽ 

được biểu dương khen thưởng. 

2. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm các quy định của Quy chế này, 

tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Điều 42. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

1. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có quyền tố cáo các hành vi vi phạm Quy 

chế này. 

2. Cơ quan nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét 

và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 43. Trách nhiệm thi hành 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế trong 

từng giai đoạn của quá trình phát triển đô thị, thống nhất triển khai thực hiện 

việc quản lý đô thị theo đúng các quy định của Quy chế này trên địa bàn thị trấn 

Thanh Thủy. Hàng năm tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy chế, đánh giá 

những tồn tại, hạn chế để có giải pháp thực hiện hiệu quả. 

2. Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Thủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy theo chức năng, nhiệm vụ của mình có 

trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. 
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3. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang sinh sống, làm việc và tham gia các 

hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy 

có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Mọi hành vi vi 

phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 44. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, được áp dụng 

trên địa bàn thị trấn Thanh Thủy. Các quy định do UBND huyện, UBND thị trấn 

Thanh Thủy; các cơ quan, tổ chức ban hành trước đây trái với quy chế này đều 

bị bãi bỏ.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh về UBND huyện Thanh Thủy (qua phòng Kinh 
tế và Hạ tầng) để tổng hợp, trình UBND huyện xem xét điều chỉnh bổ sung cho 

phù hợp với tình hình thực tế./. 
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