
BÁO CÁO
Về việc xây dựng công trình nhà ở không cấp phép tại Phố Bà Triệu, 

KDC Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ

Kính gửi:
- UBND thành phố Chí Linh;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;
- Phòng Quản lý Đô thị thành phố.

Ủy ban nhân dân phường Sao Đỏ nhận được Đơn đề nghị ngày 29/4/2022 
của bà Trần Thị Thu Hương, Trần Thị Tố Uyên, địa chỉ: phường Sao Đỏ, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nội dung phản ánh: Hai gia đình có đất thổ cư nhưng Nhà nước đã thu hồi 
để GPMB thực hiện Dự án khu dân cư Sao Đỏ (Wincom), năm 2021 được tái định 
cư lô đất số LK - 09 và LK - 10 nằm trong Dự án này tại phố Bà Triệu, KDC Trần 
Hưng Đạo, phường Sao Đỏ. Từ đó đến nay hai gia đình chưa được cấp GCNQSD 
đất. Nay gia đình có nhu cầu xây dựng công trình nhà ở để ổn định cuộc sống, 
kính mong các cơ quan tạo điều kiện. 

UBND phường Sao Đỏ báo cáo một số nội dung như sau:

1. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Tổ trật tự đô thị phường Sao Đỏ đã phối hợp 
cùng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố kiểm tra công trình xây dựng nhà ở 
riêng lẻ của bà Trần Thị Tố Uyên, bà Trần Thị Thu Hương trên tuyến phố Bà 
Triệu, KDC Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh tại 02 lô đất số 
LK - 09 và LK - 10.

Qua kiểm tra phát hiện 02 hộ gia đình có xây dựng công trình nhà ở riêng 
lẻ (khi làm việc có bà Bùi Thị Tuyến là mẹ đẻ bà Uyên, bà Hương trông coi công 
trình). Tại buổi kiểm tra bà Tuyến không xuất trình được giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất và hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, bà trình 
bày công trình là của con gái xây dựng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối 
với bà Bùi Thị Tuyến, yêu cầu bà và đơn vị thi công tạm dừng xây dựng công 
trình, gia đình có văn bản giải trình về việc chưa có hồ sơ pháp lý về quyền sử 
dụng đất và xây dựng công trình trong 03 ngày kể từ ngày lập biên bản. 

Ngày 29/4/2022, hai gia đình đã gửi Đơn đề nghị có nội dung như trên.
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2. Đề xuất, kiến nghị

- Căn cứ theo Luật đất đai năm 2013, Luật xây dựng năm 2020, Nghị định 
số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực xây dựng. Việc thi công xây dựng chưa có GCNQSD đất, không có giấy phép 
xây dựng của bà Trần Thị Tố Uyên, bà Trần Thị Thu Hương sẽ bị xử lý theo Điều 
16, khoản 7 với hành vi xây dựng công trình nhà ở không có phép xây dựng mà 
theo quy định phải có giấy phép xây dựng, mức xử phạt tiền từ 60.000.000 ÷ 
80.000.000 đồng đối với công trình nhà ở riêng lẻ.

- Đề nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo việc sớm cấp GCNQSDĐ cho 
hai hộ gia đình thuộc diện tái định cư của dự án nêu trên.

Vậy UBND phường Sao Đỏ báo cáo UBND thành phố Chí Linh, phòng 
Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý Đô thị thành phố xem xét và xin ý kiến 
chỉ đạo để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: Đảng ủy, HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Đội QLTT đô thị thành phố;
- Trưởng KDC Trần Hưng Đạo;
- Cán bộ địa chính;
- Lưu VP./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Bắc
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