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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2019  

 
 

Thực hiện Công văn số 834/SXD-QLXD ngày 17/7/2019 của Sở Xây dựng 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 

2019, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Tổng số công trình khởi công mới 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn 

là 33 công trình dự án với tổng mức đầu tư là 86.019 triệu đồng, trong đó: 

- Công trình dân dụng: 18 công trình, tổng mức đầu tư 51.802 triệu đồng; 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật: 01 công trình, tổng mức đầu tư 212 triệu 

đồng; 

- Công trình giao thông: 11 công trình, tổng mức đầu tư 30.617 triệu đồng; 

- Công trình nông nghiệp và PTNT: 03 công trình, tổng mức đầu tư 3.387 

triệu đồng. 

2. Tình hình cấp giấy phép. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2019 UBND huyện Đình Lập đã thực hiện cấp 

mới 10 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị thuộc sở hữu tư nhân tại khu vực 

thị trấn Đình Lập. 

3. Tình hình xử lý vi phạm. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2019 UBND huyện Đình Lập đã tiến hành kiểm 

tra 13 trường hợp, lập biên bản kiểm tra hiện trường và yêu cầu khắc phục 02 

trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

4. Những khó khăn, vướng mắc. 

- Hiện nay, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thị trấn Đình Lập và  

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình đang 

được lập, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, do đó gây 

khó khăn cho công tác quản lý, cấp phép xây dựng tại các khu vực chưa có quy 

hoạch chi tiết trên địa bàn 02 thị trấn, đặc biệt là khu vực thị trấn Nông trường 

Thái Bình.  

- Việc thực hiện cấp giấy phép dựng nhà ở nông thôn đối với trung tâm 

cụm xã còn nhiều khó khăn do thiếu kinh phí để lập quy hoạch chi tiết, đến thời 
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điểm hiện tại trên địa bàn huyện mới có 01 xã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

được duyệt. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đình Lập về tình hình hoạt động 

xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn./. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Sở Xây dựng; 

- CT, các PCT UBND huyện;   (eOffice) 

- Phòng KTHT huyện;                                                               
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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