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CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 25-11-2007
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 64/2007/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy ñịnh về trách nhiệm và cơ chế
phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng
trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên ñịa bàn thành phố ðà
Nẵng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 29/2007/Qð-UBND ngày 05 tháng 6
năm 2007 của UBND thành phố ðà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh 135/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ
Về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về trách nhiệm và cơ chế
phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong
quá trình thi công xây dựng các công trình trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 29/2007/Qð-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2007 của UBND
thành phố ðà Nẵng như sau:
1. Sửa ñổi ñoạn ñầu của ðiều 4 như sau:
" ðội trưởng ðội kiểm tra quy tắc quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND quận, huyện về tình hình quản lý trật tự xây dựng toàn bộ công trình trên ñịa
bàn quận; phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng xử lý vi phạm trật tự xây dựng ñối
với công trình ñã ñược Sở Xây dựng cấp phép, công trình do tổ chức làm chủ ñầu tư."
Các ñoạn còn lại giữ nguyên.
2. Sửa ñổi ñoạn ñầu của ðiều 5 như sau:
" Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về tình hình quản lý trật tự xây
dựng toàn bộ công trình trên ñịa bàn; phối hợp với Sở Xây dựng xử lý vi phạm trật tự

