
 

BÁO CÁO 

Việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng trong Quý 1 năm 2021. 
 

Thực hiện công văn số 1791/SXD-TTr ngày 23/3/2021 của Sở Xây dựng tỉnh 

Thanh Hóa về việc đề nghị kiểm tra, xử lý và báo cáo việc thực hiện quản lý trật tự 

xây dựng Quý 1 năm 2021. UBND huyện Yên Định báo cáo tình hình quản lý trật tự 

xây dựng quý 1 năm 2021 cụ thể như sau: 

- Tổng số cấp phép xây dựng: 79 trường hợp. 

- Số phép xây dựng dự án: 8 dự án. 

- Số cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ: 71 hộ gia đình. 

- Không có hộ nào trên địa bàn huyện vi phạm về trật tự xây dựng.  

(có biểu mẫu chi tiết kèm theo) 

Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh./. 
  

Nơi nhận: 

- Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT,KTHT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Bình 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    Số:         /BC-UBND  Yên Định, ngày      tháng     năm 2021. 



PHỤ LỤC 

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRONG 

QUÝ I NĂM 2021 

 

Diễn giải ĐVT 

Thực hiện 

trong kỳ 

báo cáo 

I. Tổng số công trình được cấp giấy phép xây 

dựng 
Công trình 79 

Trong đó: 
 

  

1. Cấp cho dự án: Công trình 8 

2. Cấp cho nhà ở riêng lẻ Công trình 71 

II. Tông số các công trình được kiểm tra, thanh 

tra về trật tự xây dựng 
Công trình 0 

Trong đó: 
 

  

1. Số công trình vi phạm quy định trật tự xây 

dựng 
Công trình 0 

1.1 . Không giấy phép Công trình 0 

1.2. Sai phép Công trình 0 

1.3. Vi phạm khác Công trình 0 

2. Kết quả xảy phạt Công trình 0 

2.1. Số lượng quyết định xử phạt Công trình 0 

2.2. Số lượng quyết định xử phạt đã chấp hành Công trình 0 

2.3. Số lượng QĐ xử phạt bị cưỡng chế thi hành Công trình  0 

2.4. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính Triệu đồng 0 
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