
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S&  3  /2021/QD-UBND NinhBlnh, ngày  49  tháng nám 2021 

QUYET DNH 
Ban hành Quy djnh v cp giy phép xây dirng, 

quail l trt tir xây dirng và quãn l an toàn lao dng trong thi cong 
xây dirng cOng trInh trên dja bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NIIAN DAN TINII NINH B!NIH 

Can c& Lut To' ch&c chInh quyn dia  phwong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cii' Lu2t St'a dli, ho' sung m5t scf diu cla Lut To' ch&c ChInh phü và 
Lut To chjc chInh quyn djaphzwng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c&LuçtXây c4rng  ngày 18 tháng 6 nám 2014, 

Can ci'Lut Sja dli, ho' sung m5t so' diu cza LutXây drng ngày 17 tháng 
6nám 2020, 

Can ciLuatXzr lj viphgm hành chInh ngày 20 tháng 6 näm 2012, 

Can cü' Lut An toàn, v sinh lao d5ng ngày 25 tháng 6 näm 2015; 

Can thNghj djnh sO 44/2016/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2016 cia ChInh 
phii quy djnh chi tjlt m5t so' diu cia Lut An toàn, v sinh lao d5ng v hogt dç5ng 
kilm djnh Ic9 thut an toàn lao dç3ng, huâ'n luyn an toàn, v sinh lao d5ng và quan 
trác môi trwô'ng lao dng; 

Can cii' Nghj djnh so' 06/2021/ND-CF ngày 26 tháng 01 näm 2021 cüa 
ChInh phi quy djnh chi tilt mç5t so' nç5i dung v quán l3 chIt lwiig, thi cOng xay 
dmg và báo trI cong trInh xáy drng, 

Can c&Nghj djnh so' 15/2021/ND-CF ngây 03 tháng 3 nám 2021 cña ChInh 

phü quy djnh chi tilt mt so' ni dung v quán l3 dt an du tw xây dy'ng, 

Can c& Thông tw so' 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 nám 2017 cüa B5 
trithng B5 Xây dy'ng quy djnh v quán l3 an toàn lao d5ng trong thi cOng xáy 4mg 

cOng trInh; 

Cán th Thông tu' so' 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 näm 2021 cüa Bç 
tru'O'ng Bç5 Xáy dyng quy djnh vphán cá'p cong trInh xáy dyng và hwO'ng dJn áp 
dyng trong quán l hoqt dç5ng dlu tu' xây drng, 
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Theo d nghj cüa Giám dó'c So' Xáy c4mg  tgi TO' trInh so' 1563/TTr-SXD 
ngày 2 9/6/2021 v vic ban hành Quy djnh v cá gia'y phép xây dy'ng, quán lj 
trçt ty' xay dyng và quán l an toàn lao dç$ng irong thi cOng xây dy'ng cong trInh 
trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v cp giy phép xây 
drng, quán 1 trt ti,r xây dmg và quán l an toàn lao dng trong thi cong xây 
dmg cong trInh trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k ti'r ngày 10 tháng 8 näm 
2021 và thay th Quyt djnh s 08/2018/QD-UBND ngày 17 tháng 5 näm 2018 
cüa U' ban nhân dan tinh Ninh BInh v vic ban hành Quy djnh v cp giy 
phép xây drng và quân 1 trt tir xây dimg trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Thu tru&ng các S, ban, 
ngành, doàn th, các dm vj a tinh; Chu tjch ban nhân dan các huyn, thành 
ph; Chu tjch Uy ban nhân dan các xA, phii&ng, thj trn và các th chüc, cá nhân 
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Ncvinhmn: 
-NhuHDiêu3; 
-BXayd%rng; 
- Thu?ng trirc Tinh üy; 
- Thi.r?ng tWc  HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ciic Kiêm tra VBQPPL-B Tu pháp; 
- Báo Ninh BInh; 
- Cong TTDT tinh; 
- Liru: VT; VP4. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TJCH 

Nguyn Cao So'n 



HAN DAN 
NH BINH 

CONG HOA xA HOT CIIU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

QUY D!NH 
V cp giy phép xây ding, quãn l trt tiy xây dtrng và quãn l?  an toàn 

lao dng trong thi cong xây dirng cong trInh trên d!a  bàn tinh Ninh Blnh 
(Kern theo Quyê't djnh s  3  /2021/QD- UBND ngày  .25  tháng .1  nárn 2021 

cüa Uy ban nhán dan tinh Ninh Blnh) 

Chtrong I 
QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Phim vi ctiu chinh 

1. Quy djnh nay quy djnh v vic cp giy phép xây dirng, quãn l tr.t tr 
xây drng và quân l an toàn lao dng trong thi cong xây dirng cong trInh trên dja 
bàn tinh Ninh BInh. 

2. Các ni dung khác lien quan dn vic c.p giy phép xây dirng, quãn l 
trQi t1r xây dirng và quail l an toàn lao dng trong thi cong xây dmg cOng trInh 
không nêu tai  Quy djnh nay duçic thrc hin theo các van bàn quy phm pháp lut 
hin hành có lien quan. 

Diu 2. DEi ttrçrng áp diing 

Co quan, t chüc, cá nhân Vit Nam; t chüc, cá nhân nithc ngoài có lien 
quan dn cong tác cp giy phép xây drng, quân l trt tir xây dirng và quãn l an 
toàn lao dng trong thi cOng xây dimg cOng trInh trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Chtrong II 

cAp GIAY PHEP XAY DVNG 

Muc 1 

QUY TR1NH VA TRACH NHIM 
TRONG CONG TAC CAP GIAY PHEP xA DING 

Diu 3. Quy trInh thirc hin cp giy phép xây dirng 

1. Buóc 1: Lp h so d nghj dtp giy phép xây drng 

Chü du tulp h so d nghj cp giy phép xây dirng theo quy djnh ti Nghj 
djnh s6 15/20211ND-CP ngày 03 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü quy djnh chi 
ti& mt s ni dung v quân l dir an du tu xây dimg và các van bàn quy phm 
pháp lut hin hành có lien quail. 
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2. Bithc 2: Np h so d nghj cp gi.y phép xây drng 

Chü du tu np 02 b h so dn Trung tam hânh chInh cong tinh (di vâi 
cong trInh do Sâ Xây dmg và Ban Quán 1 các khu cOng nghip cp giy phép 
xây drng) hoc Trung tam mt cüa lien thông cüa cp huyn (di vâi cOng trInh 
do Uy ban nhân dan cp huyn cp giy phép xây dmg); hoàn thin h so khi có 
yêu cu cüa co quan có thm quyn cp giy phép xây d%rng. 

3. Buóc 3: C.p giy phép xây dmg 

K tü ngày nh.n dü h so hçip 1, co quan có thm quyn cp giy phép xây 
drng Co trách nhim: 

a) Xem xét h so và 1y ki& cüa co quan quãn 1 nhà nuâc v nhüng 
lTnh v1rc lien quan dn cOng trInh xây dirng lam co s& xem xét, cap giy phép 
xây dirng. 

b) C.p gi.y phép xây dimg cho chü du tu bão dam th?ji gian theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. Tru&ng hçip không cp giy phép xây drng thi trã Ru bang van bàn 
vànêurOldo. 

c) Trithng hcup giy phép xây dirng do S& Xây dimg, Ban Quãn l các khu 
cOng nghip c.p thI g1ri 01 bàn sao dn Uy ban nhân dan cp xã, Uy ban nhân dan 
cap huyn noi có cong trInh và S& Du ljch (di vâi các cong trInh trong khu Qu.n 
th danh thing Tràng An) d phi hçup, kim tra. 

4. Buóc 4: Trà kt qua 

Chü du tu than giy phép xây dimg và h so thit k trInh xin cp giy 
phép xây dirng có dóng du cüa Co quan có th.m quyn cap giy phép xây dirng 
ti Trung tam hành chInh cong tinh (dii vói cOng trInh do Su Xây dçrng và Ban 
Quân l các khu cong nghip cp giy phép xây d%mg) ho.c Trung tam mt cüa 
lien thông cüa cp huyn (di vói cOng trInh do Uy ban nhân dan cp huyn dtp 
giy phép xây dirng). 

Diu 4. Trách nhim trong cong tác cp giy phép xây durng 

1. Trách nhim cüa co quan có thm quyn d.p gi.y phép xây dimg 

a) Thirc hin trách nhim cüa co quan có thm quyn cp giy phép xây 
dimg theo quy djnh t.i Diêu 104 Lust Xây d%mg näm 2014 và các van bàn quy 
phtm pháp 1ut hin hành có lien quan. 

b) Cir can b, cOng chirc có näng 1irc, chuyên mon phü hçup theo quy djnh 
cUa pháp 1ut dê tip nhn ho so, huthig dn cho chU dâu tu và thirc hin cong tác 
cap giây phép xây dirng dam báo diing quy djnh. 

c) Ctp nht va ph binthuing xuyên các quy djnh cUa pháp lut v hott 
dng du tu xây drng ti noi tiêp nhn ho so, noi tiêp cong dan và trên trang thông 
tin din tir. 
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d) Báo cáo cong tác cp giyphép xây drng djnh kST 06 tháng hoc dt xut 
bang van bàn ye Sâ Xây drng dê tOng hqp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

2. Trách nhiém cUa Uy ban nhân dan cp xã 

a) PhOi hçip v9i ca quan có thâm quyên cap giây phép xây dimg kim tra 
hin trng dat dai cUa chü dâu tu, kiêm tra vic thirc hin xây drng theo giy phép 
xay dmg. Cung cap day dü các thông tin khi có yeu câu cüa c quan có thm 
quyên cap giây phép xay dimg. To chüc kiêm tra, do ye hin trng khu dt khi 
chü dâu tu dê nghj. 

b) Trumg hqp cong trInh xây drng trên tuyn du&ng, ph dã duçc phê duyt 
quy hoach  nhimg chua thirc hin quy hoach và chua xác djnh dtrçic chi giói duèng 
dôso vi ranh gith dat dã duçic cap, Uy ban nhân dan cp xâ báo cáo xin ' kin 
chap thun cüa Uy ban nhân dan cap huyn ye hung, tuyên và chi gith dung dO 
lam can cü xác djnh vi trI, ranh giâi cüa thira dat. 

c) Thirc hin trách thim theo quy djnh tti khoán 2 Diu 164 Lut Xây 
dmg näm 2014 và chüc näng, nhim v11 khác duçic giao. 

3. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp huyn 

a) Phi hçip vâi ci quan có thm quyn cAp giAy phép xây d%rng trong cong 
tác kiêm tra hin trng dat dai cüa chü dau tu; kiêm tra vic thirc hin xây 
dirng theo giây phép xây dimg. Cung cap day dü các thông tin khi có yeu câu cüa 
ci quan có thâm quyên cap giây phép xây drng. 

b) Cho kin và hithng dn Uy ban nhân dan cAp xä v vic xác djnh 
hithng, tuyên, chi gii du?ing dO lam can cü xác djnh vi trI, ranh giói cüa thi'ra dat 
dOi vOi trtthng hçip cong trInh xây dirng trên tuyên dumg, phô dã duçic phê duyt 
quy hoach nhung chua thirc hin quy hoach và chua xác djnh duçic chi giâi du&ng 
dO so vâi ranh giâi dat cia duçic cap. 

c) Thc hin trách thim quân l nhà nuâc v boat  dng dAu tiz xây d1rng 
theo quy djnh và chirc näng, nhim v11 duçic giao. 

4. Trách nhim cüa Chñ dAu tu 

a) T chüc 1p h so d nghj cAp giAy phép xây dirng theo quy djnh tai  Chuong 
IV Nghj djnh s 1512021/ND-CP; Diu 29 Lut An toàn, v sinh lao dng näm 2015 
và các van ban quy phm pháp 1utt hin hành cO lien quan. 

b) Di vâi nhà i riêng lé: Vic khão sat, thit k& xay dimg cOng trInh yêu 
cAu tuân thu các quy djnh cüa B Xây dimg và các quy chuAn, tiêu chuAn xay 
dimg có lien quan. 

c) Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thirc, hqp pháp cüa h so và 
các l°ai  giAy ti trong thành phAn h so d nghj cAp giAy phép xay dimg. 

d) Np l phi cAp giAy phép xây dirng theo dung quy djnh cUa pháp lu.t. 

d) Các trách nhim khác theo quy djnh cUa pháp lu.t. 
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Mite 2 

THAM QUYEN CAP GIAY PHEP XAY DVNG 

A A h A Dieu 5. Tham quyen cap glay phep xay dirng 

1. Cong trInh xây dirng phài có giy phép xay dimg do co quan nba nizâc 
có thâm quyên cap cho chü dâu tu, trü các tru&ng hçip &rçrc min giy phép xay 
dirng theo quy djnh tai  khoãn 30 Diêu 1 Lut Si:ra dôi, bô sung mt s diu cüa 
Lut Xây drng näm 2020. 

2. Thm quyn cp giy phép xây drng: 

a) Uy ban nhân dan cp huyn cp giy phép xây dirng di vâi cong trInh 
cap III, cap iv va nhà a riêng lé trên dja bàn do mInh quail l. 

b) Ban Quân l các khu cong nghip cp giy phép xây dirng di vai 

cong trInh cp III, cp IV n&m trong các khu cong nghip. 

c) Sä Xây dmg cAp giAy phép xây dmg d6i vai các cong trmnh trên dja bàn 
tinh, trr cong trInh quy djnh tai  diem a và dim b khoàn 2 Diêu nay. 

d) Di vai các cong trInh tram  thu, phát song thông tin di dng: ThAm quyn 
cAp giAy phép xây dimg thirc hin theo Quy djnh v cAp giây phép xây dimg dOi 
vói cong trInh tram  thu, phát song thông tin di dng trên dja bàn tinh Ninh BInh 
ban hành kern theo Quy& djnh s 15/2017/QD-UBND ngày 06 tháng 6 nàm 2017 
cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh và các van bàn quy phm pháp lut hin 
hành có lien quan. 

3. Cci quan có thAm quyn cAp giAy phép xây dirng là ca quan có thAm 
quyn diu chinh, gia han,  cAp  lai  và thu hi giAy phép xây dirng do mInh cAp. 

Diu 6. Di vói cong trInh thiêt yu trong phm vi bão v kt cAn h 
tang giao thông dtrô'ng b cüa quc 1, thring b cao tc dang khai thác 

Ngoài vic tuân thu quy djnh cüa pháp lut v cAp giAy phép xây dirng, con 
phài tuân thu quy djnh v cAp giAy phép thi cOng theo Thông Ui s 1 3/2020/TT-
BGTVT ngày 29 tháng 6 näm 2020 cüa B tnthng B Giao thông vn tâi süa di, 
bô sung mt sO diu cUa Thông tu s 5 0/20 15/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 näm 
2015 cüa B trix&ng B Giao thông 4n tãi hithng dn thrc hin mt s diu cüa 
Nghj djnh so 1 1/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 näm 2010 cüa ChInh phü quy 
djnh v quail l và bào v kt cAu h tng giao thông du?ng b và Thông 
Ui s 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 nàm 2017 cüa B truang B Giao 
thông vn tài sira dOi, bô sung mt 5é diu cüa Thông tu s 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 närn 2015 cüa B truang B Giao thông 4n tãi hithng 
dn thçrc hin mt s diu cUa Nghj djnh so 11/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 näm 
2010 cUa ChInh phü quy djnh ye quán l và bão v kêt câu ha tang giao thông 
duang b và các van bàn quy pham pháp lu.t hin hành có lien quail. 
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Diu 7. Cp giy phép xãy dirng khi dir an có nhiu cong trInh, cp 
cong trInh khác nhau, thay dôi cp cong trinh 

1. Di vâi dir an du tu xay drng có thiu cong trInh, giy phép xây dirng 
dixçic cap cho met, mt sO hoc tt cá các cong trInh thuOc dir an khi các cOng 
trInh có yêu câu thi cong dông thai, bão dam các yêu cu v diu kiin, thji htn 
cp giy phép xây dirng và yêu cu dng bO cüa dir an. 

2. D& vOi dr an có nhiêu loai cOng trInh và có cp cOng trInh khác nhau, 
cci quan có thâm quyn cap giây phép xay dmg di vâi cong trInh cp cao nhât 
sê thirc hin cp giy phép xây drng cho các cOng trInh con lai  thuc dr an. 

3. Trong qua trInh thi cOng xây dirng có thay di thi& k xây dirng lam thay 
di cp cOng trInh dn dn thay di v thm quyn c.p giây phép xây dimg thI 
can cü cp cOng trInh sau khi thay di dê xác djnh co quan có thâm quyên diêu 
chinh giy phép xây dimg. 

Miic 3 

cAp GIAY PHEP XAY DV'NG  CO THI HN 

Diu 8. Diu kin cp giy phép xây dirng có thOi htn 

Diu kin c.p giy phép xay dimg có thii hn thirc hin theo quy djnh tai 
khoãn 33 Diu 1 Lut Süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Lust Xây drng näm 2020. 

Diu 9. Quy mô cOng trinh, nhà & riêng lé thrçc cp giy phép xây dirng 
có thO'i han 

1. Cong trInh có s tang không qua 01 tng, chiu cao tng nhà không qua 
3,9 m và không Co Xây dimg tang ham, ban ham. 

2. Di vi nhà riông lé tng din tIch san không qua 100 m2. 

3. Di vâi cac cong trInh cOn 1i din tIch san cña cOng trInh Se xem xét 
trên Co s& tInh chat cüa dir an; phãi phü hqp vói miic dIch s'ir dung dat hin hüu, 
kiên trüc, cânh quan trong khu virc và tuân thu các quy djnh, quy chuân, tiêu chuân 
quy hotch, xây dirng. 

4. K& cu cOng trInh (mong, tithng, cot,  dim, san, mái): Sir dçing kt cu 
don gián, vt 1iu nhç, dê tháo d& 

Diu 10. ThO'i hn tn ti cüa cong trInh, nhà & riêng lé dtrçc cp giy 
phép xây dirng có thOi hin 

1. Th?i htn tn tai  cüa cong trInh, nhà & riêng lé duçic cp giy phép theo 
th&i han  thirc hin quy hotch và duçc ghi cii the trong giây phép; tru&ng hçip kê 
hotch thc hin quy hoach  chixa xác djnh thI th&i htn ton tai  cüa cOng trInh, nhà 
a riêng lé ti da khOng qua 24 tháng kê tir ngày cap giây phép xay dmg có th&i 
han hoc th&i han  ci the do co quan cap giây phép xây dirng xem xét quy djnh 
cho phü hqp vói th&i han  thirc hin quy hoach. 
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2. Qua thai han  quy djnh theo giy phép xây dirng có thôi han,  nu chua 
giâi phóng mt bang thI chü du ti.r d nghj c quan cp giy phép xem xét cho 
phép kéo dài thai han  tn  tai  cüa cong trinh, nhà a riêng lé cho dn khi giãi phóng 
mt bang d thirc hin quy hoach. 

Chiro'ng III 

QUAN LY TRAT TII XAY DuNG 

Mtic 1 
PHAN ANH VA XIY L\ THÔNG TIN YE TRLT T XAY DING 

I A Did 11. Phan anh thong tin 

1. Mci Ca quan, t chirc, cá nhân khi phát hin hành vi vi phm pháp 1ut 
ye trat tr xay dirng thI có quyên phân ánh thông tin dn các co quan nhà nuóc quy 
djnh tai  khoãn 2 Diu 14 Quy djnh nay d xác minh, xir 1 theo quy djnh. 

2. Quy trInh tip nhn, xir ! phân ánh thông tin thirc hin theo Quy ch tip 
nhn, xü 1 phân ánh, kiên nghj cüa cá nhân, t chüc v quy djnh hành chInh thuc 
phm vi quãn 1 cüa Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ninh 
BInh ban hành kern theo Quyêt djnh so 06120181QD-UBND ngày 05 tháng 4 näm 
2018 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh. 

Diu 12. Trách nhim tip nhn thông tin 

1. Các cci quan, t chüc nêu tai  khoán 2 Diu 14 Quy djnh nay có trách 
nhim l.p và cOng b cOng khai s din thoai du?mg day nóng, hp thu din ti'r, 
s tip nhtn thông tin tai  tri sâ, trên trang thông tin din tir cUa co quan, dan vj 
và trên phrnmg tin thông tin dai  chñng; dng th?yi có k hoach  to chüc, phân cong 
ljch trirc, phân cong nguai tiêp nhn thông tin phân ánh, theo dOi và xir 1 thông 
tin phân ánh theo quy djnh. 

2. Các cá nhân dugc phân cOng tip nh.n thông tin có trách nhim cong b6 
cOng khai so din thoai cá nhân d kjp thai tip nhn thông tin phãn ánh các hành 
vi vi pham và xir 1 theo quy djnh. 

Diu 13. Xir 1 thông tin 

Ngay sau khi tip nhn thông tin, các ca quan, t chirc nêu tai  khoãn 2 Diu 
14 Quy djnh nay có trách nhim kim tra, xác minh, xü 1 theo quy djnh. 

Miic 2 

TRACII NHh1M QUAN LV TRAT TI)' XAV DIJ'NG 

Diu 14. Nguyen tc trong quãn 1 trt t11 xãy di1rng và co' quan nhà 
nu'&c có trách nhim quãn 1 v trt tr xây dtrng 
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1. Nguyen t.c trong quán 1 trt tir xây drng 

a) Vic quail i tr,t tir xây dirng phái duçic thirc hin tü khi tip nhn 
thông báo khâi công, khii cong xây dirng cong trInh cho den khi Cong trInh 
bàn giao thra vào sr diing nhàm phát hin, ngän chin và xir 1 kjp thyi khi phát 
sinh vi ph.m. 

b) Co quan, don vj, t chüc, cá nhân diiçic giao nhim vii quân l trt tir xay 
dmg nhung thiêu tinh than trách nhim trong thirc thi cOng vii, buông lông quán 
1 hoc có dâu hiu bao che, tiêp tay cho các vi phm trt tir xay d1rng thI tüy theo 
tInh chat, müc d sai phm dê xà l theo quy djnh cüa pháp lust. 

c) Ni dung cOng vic lien quan dn chüc näng, nhim vii, quyn han  cüa 
mi Co quan trong quàn l trt t1r xây drng phâi tuân thU quy djnh cUa pháp lut, 
bào dam không chng chéo trong hoat  dng kim tra, xU l vi phtm. 

d) Co quan, t chüc và cá nhân có lien quan có trách nhim phi hqp trong 
boat dng thanh tra, kim tra d phát hin, ngän chtn, xU l các hành vi vi phm, 
cong trInh vi phm ye trt tir xay dirng. NhUng vuâng mac phát sinh trong qua 
trInh phi hqp phãi duçc bàn bac,  thông nhât giâi quyêt trên co Sâ thâm quyôn 
cUa môi CO quan dã dugc pháp lu.t quy djnh và yêu câu ye Chuyên mOn nghip 
vii cUa CáC CO quan lien quan. Tnr?mg hqp khOng thông nhât duçxC huâng giâi 
quyt, Si Xây dimg hoc Uy ban nhân dan cap huyn có tráCh nhim báo Cáo, dê 
xut TiJy ban nhân dan tinh xem xét quyt djnh. 

2. Co quan nha nithc CO trách nhim quãn l v trt tir xây dimg trên dja 
bàn tinh Ninh BInh gOm: 

a) Uy ban nhân dan tinh; 

b) Uy ban nhân dan cap huyn; 

c) Uy ban nhân dan cap xã; 

d) Sâ Xây dimg; 

d) Ban Quàn l các khu cOng nghip; 

e) S& Du ljch (don vj quail l Khu Qun th danh thing Tràng An); 

g) Co quan quàn l và bào v kt cu ha tng giao thông duing b. 

Trách thim cii th cho trng Co quan nêu trén duçic quy djnh chi ti& tü 
Diêu 15 den Diêu 19 Quy djnh nay và tai  CáC van bàn pháp lut hin hành Co 
lien quan. 

Diu 15. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp xã 

1. Uy ban nhân dan cap xã chju trách thim truóc Uy ban nhân dan cap 
huyn v quãn l trt t1r xây dirng trên dja bàn (trü Cong trInh bI mt nba nithC). 

2. T ChÜC kim tra thu?mg xuyên, djnh k' và dt xut di vói mci hoat 
dng có lien quan dn xây dimg cong trInh trén dja bàn, trü các cOng trInh trong 
pham vi các khu COng nghip. 
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3. Xü 1 tnr&ng hçp vi phm quy djnh v trt tir xây dirng 

a) Ngithi có thrn quyn 1p biên bàn vi phrn hành chInh; yêu cu dung thi 
cong. Chü tjch Uy ban nhân dan cp xâ có trách thim ban hành kjp thai quy& 
djnh xü pht vi phm hành chInh theo thm quyn. 

b) Truing hqp sau khi l.p biên bàn vi phm hành chInh yêu cu di'rng thi 
cong dOi vri cOng trInh vi phm trt tçr xay drng ma chü du tu xay dimg cong 
trinh không chap hành, Chü tjch Uy ban nhân dan cp xä d nghj Co quan COng 
an cap xã phôi hçip dê bâo dam an ninh tr.t ti,r trong qua trInh t chüc buc dung 
thi cOng theo quy djnh. 

c) Di vói các triz&ng hçip vi phm quy djnh v trt t1r xây dirng vuQrt qua 
thm quyn xü pht vi phm hành chInh cüa Chü tjch Uy ban nhân dan cp xà: 
Trong thii gian 03 ngày k t1r ngày 1p biên bàn vi phm hành chInh, Chü tjch Uy 
ban nhân dan c.p xã phài kin nghj bang vn bàn và chuyn h so vi phm cho 
ngu?i có thm quyên ban hành quyêt djnh xü pht theo quy djnh. 

4. Phi hqp kjp thii khi cO d nghj cüa các Co quan có thrn quyn theo quy 
djnh tai  khoân 2 Diu 14 Quy djnh nay v cOng tác thanh tra, kiêm tra, quán 1 hot 
dng xây dirng trên cija bàn. 

5. Tuyên truyn, ph bin các van bàn quy phm pháp 1ut có lien quan dn 
boat dng xây dmg nhm nâng cao nhn thüc pháp 1ut cüa các t chüc, cá nhân 
hoat dng xây dçrng trên dja bàn, phông ngua hiu qua các hành vi vi phm trong 
hoat dng xây dirng. 

6. D xut vói Uy ban nhân dan cp huyn các bin pháp cn thi&, phñ hçip 
vói thirc t d quàn 1 trt t1 xay d%rng trên dja bàn có hiu qua. 

7. To chüc thrc hin cixOng ch cong trInh vi phm trt tr xây dirng trên 
dja bàn theo quy djnh cüa pháp lut. 

8. Giao nhim v11 c11 th và tang cithng bi duOng chuyên mon nghip vi1 

cho cOng chuc dja chInh - xây dirng dé dáp i'mg duçic yêu câu cüa Cong tác quàn 
1 tr.t tir xây dimg trén dja bàn. 

9. Báo cáo v tInh hInh trt tr xây dimg trên dja bàn theo yeu cu cUa Uy 
ban nhân dan cp huyn. 

Diu 16. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp huyn 

1. Uy ban nhân dan dtp huyn chju trách nhim trixóc TJy ban nhân dan tinh 
v quãn 1 trt tir xây dmg các Cong trInh xây dçmg trên dja bàn (trü cOng trInh 

bI mitt nhà nuc). 

2. Tip nhn thông báo khài cong kern theo h so thi& k xây dirng duqc 
cp gity phép xây drng cüa các cong trInh trên dja ban (tth các cong trInh trong 
các khu cong nghip); tru?mg hqp cOng trInh thuc di tuqng min gi.y phép xây 
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drng theo quy djnh ti khoãn 30 Diu 1 Lut Süa di, b sung mt s diu cüa 
Lut Xây drng näm 2020 thI tiêp nhn them các tài 1iu theo quy djnh tti khoân 
5 Diêu 38 Nghj djnh so 15/2021/ND-CP. Hithng dn chü du tu hoàn chinh thông 
báo khâi cong nu chua dü diu kin. Lp h so trIch ngang các cong trInh xay 
drng trên dja bàn d theo dôi, quãn 1. 

3. T chüc thanh tra, kim tra theo hInh thirc djnh kr hoc dOt  xut, ngän 
chn và xir 1 kjp thii cong trInh vi phm trt t'r xây dimg trên dja bàn. Trtr&ng 
hçip hành vi vi phm vuçit qua thm quyn xir pht vi phm hành chInh cUa Chü 
tch Uy ban nhân dan cp huyn thI trong th?yi gian 03 ngày k tü ngày 1p biên 

bàn vi phm hành chInh, Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn có trách nhim 
chuyn toàn bO h so và báo cáo Chü tjch Uy ban nhân dan tinh xem xét, xü pht 

theo quy djnh. 

4. Don dc, kim tra Uy ban nhân dan cp xã trong vic thirc hin quán 1 

trt tr xây dirng thuOc  dja bàn, xir 1 theo quy djnh di v&i ChU tjch Uy ban nhân 

dan cp xâ và các can bO thuOc quyn dixçic giao thim v1i quãn 1 trt t%r xây 

dimg khi xày ra vi phm. 

5. Chi do t chüc thirc hin cuông ch& phá d cong trInh vi phm trt tir 

xây dirng trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut. Phi hçip vói CC Co quan có 

lien quan t chüc thirc hin các quyt djnh xü 1 vi phim hành chinh trong ho.t 

dng xây dirng trên dja bàn do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh ban hành. 

6. Phii hçp kjp thii vâi CáC co quan Co thtm quyn theo quy djnh ti khoán 
2 Diêu 14 Quy djnh nay ye Cong tác thanh tra, kiêm tra ho.t dng xây drng trên 
dja bàn và xü 1 dôi vói trung hqp vi phm. 

7. Kin nghj Uy ban nhân dan tinh ban hành bin pháp can thit, phü 1p 
thçrc tê nhäm quàn 1 trt tir xây dmg CO hiu qua; báo cáo ye Sâ Xây drng bang 
van bàn nhffiig bat Cp can sira dôi cüa van bàn quy phm pháp 1ut có lien quan 
den cong tác quàn 1 tr.t tir xây dirng. 

8. Tuyên truyn, ph bin các van bàn pháp 1ut lien quan dn hot dng 
xay d%rng nhäm nâng cao nhn thüc pháp 1ut cüa các to chüc, cá nhân hoat dng 
xây dimg trén dja bàn, phOng ngi'ra hiu qua các hành vi vi phm trong hoat dng 
xây dirng. Hrnng dan ye chuyên môn, nghip vi quân 1 trt tir xây dirng và xü 
l vi phm cho Uy ban nhân dan cap xà khi cO dê nghj. 

9. COng tác báo cáo 

a) Djnh kS'  06 tháng hoc dOt  xut báo cáo Uy ban nhân dan tinh thông qua 
Sâ Xây dmg bang van ban ye tInh hInh trt ti xây drng trên dja bàn, so luqng 
quyêt dnh d ban hành dé dInh chi, xir phtt vi phtm hành chInh, ten, dja chi các 
Ca nhân, to chüc vi phm, hành vi vi phm và vic khäc phc hu qua sau khi ban 
hành quyêt djnh. 



10 

b) Can cü thirc trng xây dmg cong trInh trén dja bàn d quy ctjnh cOng 
tác báo cáo djnh kr, dt xu.t v tInh hInh trot tir xay dirng cüa Uy ban nhân dan 
cp xL 

Diu 17. Trách nhim cüa S& Xây dt'ng 

1. Tham mixu cho Uy ban nhân dan tinh chi do, diu hành cong tác quân 
1 nba nrnrc v trt tr xay drng trên dja bàn tinh. 

2. To chüc thanh tra, kim tra trt tir xây drng trên dja bàn tinh theo k 
hotch và dt xut, ci th& 

a) Chü trI phi hcip v&i Uy ban nhân dan cp huyn trong cong tác thanh 
tra, kim tra, xir 1 vi phm di vói các cong trInh xay dirng dà diiçic S& Xây dmg 
cp gi.y phép xây dmg. 

b) Ban hành kjp thai van bàn dOn dc Uy ban nhân dan cp huyn kim tra, 

xi'r 1 vi phm khi phát hin tru&ng hçrp vi phm bj bO sot hoc chi do co quan 

chuyên mon trrc tip kim tra, xü 1 theo quy djnh di vâi t chirc, cá nhân vi 

phm; dng thai xem xét trách thim cüa các Co quan quán 1 nhà nithc có lien 
quan trong vic không phát hin vi phtm và d vi phm kéo dài, báo cáo Uy ban 

nhân dan tinh xem xét, xü 1. 

c) Kim tra djth kr theo k hotch hoc dt xut, tng hqp báo cáo Uy ban 

nhân dan tinh v tInh hInh thirc hin quàn l trt tir xây dimg, k& qua kim tra, xir 

1 hành vi vi phm quy djnh v trt tir xây drng trên dja bàn tinh. 

3. Phii hçip vâi S Thông tin và Truyn thông, Ban Quàn 1 các khu cong 

nghip, Uy ban nhân dan cp huyn, Uy ban nhân dan cp xà và các co quan, 

chüc Co lien quan tuyên truyn, ph bin các van bàn quy phm pháp 1ut lien 

quan dn hott dng xây dimg nhm nâng cao nhn thüc pháp 1ut cüa các t chtirc, 

cá nhân hott dng xây dirng trên dja bàn, phOng ngüa hiu qua các hành vi vi 

phm trong hott dng xây dmg. Hrnng dn v chuyén môn, nghip vii quàn l 

trt t%r xây dimg và x1r 1 vi phm cho Uy ban nhân dan cp huyn và Uy ban nhân 

dan cp xà khi có d nghj. 

4. Báo cáo djnh k' 06 tháng ho.c dt xut theo yêu cu cüa Uy ban nhân 

dan tinh v tInh hInh quàn 1 trt tir xây dirng trên dja bàn tinh. 

Biu 18. Trách nhim cüa Ban Quãn 1 các khu cong nghip 

1. Tip nhn thông báo khai cong kern theo h so thit k xay dmg diiqc 
cp gi.y phép di vYi các cong trInh trong các khu cong nghip; tnrang h 
cOng trInh thuc di tuqng min gi.y phép xây dimg theo quy djnh tai  khoàn 
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30 Diu 1 Lust  Sra di, b sung mt s diu cüa Lut Xây d%rng näm 2020 thI 
tiêp nhn them các tài 1iu theo quy djnh ti khoân 5 Diu 38 Nghj djnh s 
15/2021/ND-CP. Hithng dan chü dâu tu hoàn chinh thông báo khâi cong nêu 
chua dü diêu kin. Lp ho sa trIch ngang các cong trInh xay dirng trên dja bàn 
d theo dOi, quãn 1. 

2. To chüc kiêm tra thi.rng xuyên, djnh k5' dOi vâi mci hoat dng có lien 
quan dn xây drng cong trInh trong khu cong nghip. Trithng hqp cong trInh xây 
drng vi pham dã duçc S& Xây drng cp giy phép xay dirng phâi thông báo bang 
van bàn ye S& Xây dirng d thirc hin các bithc tip theo dung quy djnh. 

3. Xir l tru&ng hçp vi phm v trt tir xây dirng 

a) Nguii có th.m quyn l.p biên bàn vi phm hành chInh; yêu c.0 di'mg thi 
cong. Trong th?ii h.n không qua 03 ngày phãi kjp thai có van bàn và chuyn h 
so' vi phm dn nguai có thm quyn ban hành quyt djnh xü phtt. Phi hçip vâi 
các Ca quan có thm quyên theo quy djnh ti khoàn 2 Diu 14 Quy djnh nay d 
xü l vi phm theo quy djnh. 

b) Trix&ng hçip sau khi 1p biên bàn vi phm hành chInh yêu cu dung thi 
cOng di vói cong trInh vi phm tr.t tir xây drng ma chü du tu xây dimg cOng 
trInh không chp hành, Truung Ban Quàn l các khu cOng nghip d nghj Ca quan 
Cong an c.p xà phi hqp d bào dam an ninh tr.t tr trong qua trInh t chüc buc 
dixng thi cOng theo quy djnh. 

c) Trtthng hçip sau khi thông báo b.ng van bàn và chuyn h so' vi phm 
dn nguai có thm quyn nêu tui dim a khoàn nay ma không có dng thai xü 1 
vi phm, Truang ban Quàn 1 các khu cong nghip Co trách nhim don dc hoc 
báo cáo bng van bàn v Uy ban nhân dan tinh. 

d) Phi hqp t chüc thirc hin các quyt djnh xir 1 vi phm hành chInh 
trong hott dng xây dimg do các cp có th.m quyn ban hành. 

4. Tru&ng Ban Quãn 1 các khu cong nghip chju trách thim trithc Uy 
ban nhân dan tinh v quân l tr.t tir xây dimg trong các khu cong nghip trên dja 
bàn tinh. 

5. Tuyên truyn, ph bin các van bàn pháp lust lien quan dn hot dng 
xây dimg nh.m nâng cao nhn thuc pháp 1ut cüa các t chuc, cá nhân hot dng 
xây dirng trên dja bàn, phOng ngua hiu qua các hành vi vi phm trong ho.t dng 
xây dimg. 

6. Djnh kS'  06 tháng hotc dt xut báo cáo Uy ban nhân dan tinh thông qua 
So Xây dimg b&ng van ban v tinh hInh quãn 1 trt tir xay dirng trong các khu 
cong nghip, ten, dja chi các cá nhân, th chuc vi phm, hành vi vi phm và vic 
khc phiic sau khi dä xir l vi phm. 
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Diu 19. Trách nhim cüa Sv Du ljch (do'n v quãn 1 Khu Qun th 
danh thng Tràng An) 

1. T chüc tun tra, kim tra, giám sat thithng xuyên, djnh k' di vi mci 
hott dng có lien quan den xây dirng cong trInh nm trong phm vi Khu Qun th 
danh thng Tràng An. 

2. V& xü l tnx?mg hçip vi phm v trat tir xay dimg 

a) Tru&ng hçip kim tra, phát hin cOng trInh vi phrn trt tr xây drng, phi 
hçip vói Uy ban nhân dan c.p xã, Uy ban nhân dan cp huyn nci có cOng trInh vi 
phm và các ca quan có lien quan kjp thii 1p biên bàn vi phm hành chInh, yêu 
cu dmg thi công; d nghj ca quan co thm quyn xü l vi phm theo dung quy 
djnh; don dc, giám sat vic xü 1 vi phm và báo cáo Uy ban nhân dan tinh tru?mg 
hçip chm ch trong xi.r 1 vi phm. 

b) Phi hqp t chüc thirc hin các quyt djnh xü 1 vi phm hành chInh 
trong hot dng xây dimg do các cp có thm quyn ban hành. 

3. Tuyên truyn, ph bin các van bàn pháp 1ut lien quan dn hot dng 
xây drng nh.m nâng cao nhn thi'rc pháp lu.t cUa các tt chüc, cá nhân hoat dng 
xây dimg trên dja bàn, phàng ngüa hiu qua các hành vi vi ph.m trong hoat dng 

xây dimg. 

4. Djnh k' 06 tháng hoc dt xu.t báo cáo Uy ban nhân dan tinh thông qua 
Sâ Xây d%rng bang van bàn v tInh hInh quàn 1 trt tir xây d%rng trén khu virc 
duçic giao quân 1, ten, dja chi các cá nhân, t chirc vi phtm, hành vi vi phm và 
vic khâc ph%lc sau khi dã xir 1 vi phm. 

Diu 20. Trách nhim cüa co quan cOng an 

1. Khi chInh quyn dja phucing có chü truong tin hành cuông ch cOng 
trInh vi phm, 1irc lucmg cOng an cüng cp phãi rà soát, dánh giá tInh hInh an ninh 

trt tir t?.i  dja bàn së bj tác dng bâi vic cucng ch; phi hçip vâi ca quan chüc 
näng rà soát, dánh giá các can cü, thu tic pháp 1 lam ci sâ d chInh quyn ban 

hành quy& djnh cuông ch. 

2. Xây drng trin khai thirc hin k hoach dam bão an ninh trt tir khi cp 

üy, chInh quyn dja phucing th chIrc tin hành cung ch cong trInh vi phm trt 

t%r xây dimg. 

3. Duy trI dam bào an ninh trt tr và khc phçic hu qua xày ra (nu co) sau 
khi thirc hin cuong ch cong trInh vi phm trt tçr xay dtjng. 

4. Tip nhn, giái quyt t giác, tin báo v ti pham, kin ngh kh&i t và 
t chirc diu tra, xü l các hành vi chng ngu?i thi hành cong vii, vi phm trt tir 

xây dimg có d.0 hiu cüa ti phm. 
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.A •A Dieu 21. Thrc hiçn quyet d!nh  xtr phit vi phm hanh chinh 

1. Các cor quan, t chüc, Ca nhân Co cO lien quan CO trách nhim thirc hin 
quy& djnh xü pht vi phm hành chInh; theo dôi, giám sat vic thirc hin quyt 

djnh xü pht vi phm hành chInh do ngithi cO thm quyn xü phtt vi phm hành 

chInh ban hành. 

2. Sâ Xây dirng, Uy ban nhân dan cp huyn có trách nhim theo dOi, don 

dc vic thirc hin các quyt djnh xü pht vi phm hành chInh do Chü tjch Uy ban 

nhân dan tinh ban hành khi thrçic phân cOng. 

3. Uy ban nhân dan cp xã theo dôi, don dc và t chüc thirc hin các quy& 

djnh xü pht vi phrn hành chInh do Chü tjch Uy ban nhân dan cp trên ban hành 

khi duçic phân cOng. 
A - - A A A A Dieu 22. Cirong che thao dcr cong trinh, phan cong trinh xay dirng vi 

phim trt tr xây dirng 

Uy ban nhân dan c.p huyn, Uy ban nhân dan cp xã th chirc thirc hin 

cuOng ch tháo d cong trmnh, phn cOng trInh xây drng vi phm tr.t tir xây dirng 

trên dja bàn. Vic t chüc cuong ch, lap, phê duyt phucing an tháo dà cOng trInh, 

phn cOng trInh xây dirng vi phm trt tçr xây dirng phâi thirc hin dung trInh ti, 

thu tl;ic theo quy djnh. 

Chtro'ng IV 

QUAN L AN TOAN LAO BONG 
TRONG THI CONG XAY D1JNG CONG TRINH 

Biu 23. Kim tra cong tác quail l an toàn lao dng trong thi cong xây 
diyng cong trInli 

1. Ni dung kiêm tra bao grn: Sir tuân thu các quy djnh cüa pháp lut v 
quán l an toàn lao dng cüa chü dâu tu và các nhà thâu tham gia hot dng dâu 
tu xây dimg; vic 1p và thirc hin kê hoach tong hçip ye an toàn lao dng cüa chU 
dâu tu và các nhà thâu trên cong trithng xây d%rng. 

2. Cong trInh xây dirng phài duçic cor quan chuyên mon v xây dirng kim 
tra cong tác quail 1 an toàn lao dng trong thi cOng xây dmg gOm: 

a) Cong trInh xây dimg sü d%lng vn du tu cong. 

b) Cong trInh có ânh hu&ng lrn dn an toàn, 1i Ich cong dng theo Ph 1c 
X kern theo Nghj djnh sO 15/2021/ND-CP, trü các cOng trInh dã nêu ti diem a 
khoán nay. 
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Diu 24. Quãn l thi cong xây diyng nhà & riêng lé 

Dôi vâi nhà i riêng lé, chü dâu tu t chüc thi cong xây dirng, giám sat thi 
cong xây dung và chju trách nhim v an toàn trong thi cong xây dçmg cOng trInh 
theo quy djnh tti khoán 3 Diu 9 Nghj djnh s 06/2021/ND-CP ngày 26 tháng 01 
näm 2021 cüa ChInh phü quy djnh chi ti& mt s ni dung v quãn l chit luqng, 
thi cong xây dimg và báo trI cOng trInh xay drng và tuân thu theo Quy chun k5' 
thut Quc gia QCVN 18:20 14/BXD v an toàn trong xây dirng. 

Diu 25. Thm quyn kim tra cong tác quãn l an toàn lao dng trong 
thi cong xây dirng cong trinh 

1. Co quan chuyên mon v xay dimg 

a) Si Xây drng kim tra cOng tác an toàn lao dng trong thi cOng xây dimg 
cOng trInh di vâi các cong trInh cp II, bao gm: Cong trInh dan diing, cOng trInh 
cong nghip 4t 1iu xây dimg, cOng trInh cOng nghip nhç, cOng trInh ha tng k 
thut, cong trInh duing b trong do thj (tth di.rng qu& l qua do thj). 

b) Sâ Giao thông 4n tãi kim tra cOng tác an toàn lao dng trong thi cOng 
xay dimg cOng trInh d& vth cOng trInh giao thông tth các cong trInh quy djnh tai 
dim a khoãn nay. 

c) Si Nông nghip và Phát trin nông thôn kim tra cong tác an toàn lao 
dng trong thi cOng xây drng cOng trInh di vói cOng trInh nOng nghip và phát 
trin nông thôn. 

d) S& Cong Thuong kim tra cOng tác an toàn lao dng trong thi cOng xây 
dirng cOng trInh ct& vâi cOng trInh cOng nghip trü các cOng trInh quy djnh tai 
dim a khoãn nay. 

d) Ban Quân l các khu cong nghip kim tra cOng tác an toàn lao dng 
trong thi cOng xây dmg cOng trInh d& vi các cong trInh trong pham vi khu cOng 
nghip thxçic giao quãn l. 

2. Uy ban nhãn dan cp huyn kim tra cong tác an toàn lao dng trong thi 
cong xây dmg cOng trInh di vi các cOng trInh con lai  trên dja bàn tth các cOng 
trInh quy djnh tai  dim a, dim b, dim c, dim d và dim d khoàn 1 Diu nay. 

3. Co quan Co thm quyn quy djnh tai  khoân 1 và khoãn 2 Diu nay thrc 
hiên kim tra nhu sau: 

a) Kim tra theo k hoach djnh ks', dt xut hoc phi hçip kim tra dng 
thii vói kim tra cong tác nghim thu cOng trInh xây dirng theo quy djnh tai  Nghj 
djnh s 06/2021/ND-CP. 

b) Phi hçip kirn tra theo k hoach cUa cci quan quán l nhà nrnc v 
lao dng. 
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Diu 26. Trách nhim cüa các co' quan nhã nu*c có thm quyn kim 
tra an toàn lao dng trong thi cong xây ding cong trInh và các co' quan có 
lien quan 

1. Tang ciiè'ng cong tác tuyên truyn, ph bin các van bàn quy phm pháp 
lu.t ye an toàn lao dng trong thi cong xay drng cOng trInh nhm nâng cao nhn 
thüc cüa các chü th tham gia hoit dng thi cOng xây dirng cOng trInh. 

2. Tang cu&ng kim tra cOng tác quãn 1 an toàn lao dng trong thi cOng 
xay drng cOng trInh theo quy djnh cüa pháp 1u.t. Thông báo k& qua kim tra cOng 
tác nghim thu trong qua trInh thi cOng xây d1rng cOng trInh phâi có ni dung dánh 
giá v an toàn lao dng. 

3. Lp biên bàn yêu cu chü d.0 tu dmg thi cOng, düng sü dung may, thit 

bj ngay khi phát hin vi phm v an toàn lao dng; kjp thyi ban hành quyt djnh 

dInh chi thi cong trong tru?Yng hçp chU du tu vn tip tic thi cOng xây dirng Va 

ph& hçTp vâi CC co quan cOng an cüng cp sü d%ing các bin pháp kiên quyêt 
drng thi cong xây dirng cong trInh cho dn khi chü du tu thrc hin bin pháp 

dam bão an toàn lao dng. 

4. Xir l nghiêm các chü th vi phim quy djnh cüa pháp lu.t v an toàn lao 

dng trong thi cOng xây dmg cong trInh. 

5. Các co quan nhà nuOc ducc phân cong kim tra an toàn lao dng trong 

thi cOng xây dirng cOng trInh phâi báo cáo tInh hInh an toàn lao dng trong thi 

cOng xây dirng các cOng trInh trên dja bàn do mInh quàn l cUng vái báo cáo v 

tInh hInh trt tir xây drng cho các co quan cp trên theo quy djnh ti Chuong III 

Quy djnh nay. 

6. Thu trumg Co quan cOng an các cp có trách thim phi hqp vói cci quan 

nhà nithc có thm quyn kim tra an toàn lao dng trong thi cOng xây dçrng khi 

duçic d nghj. 

7. Tuân thu quy trInh, thU tiic diu tra theo quy djnh cUa pháp lut di vài 

trung hçip tai nn lao dng xày ra do thi cOng cOng trInh. 

Diu 27. Trách nhim cüa S& Lao dng - Thtro'ng binh và Xã hi 

1. ChU trI, phi hçip vâi các si, ngành, don vj lien quan thanh tra, kim tra, 

huóng dn thiic hin cOng tác kim djnh k5 thut an toàn lao dng, hun luyn an 

toàn, v sinh lao dng và quan tr.c môi truYng lao dng. 

2. ChU trI, phi hçp t chUc thirc hin diu tra tai nan  lao dng cht nguii, 

tai nan  lao dng lam bj thuong nng ttr 02 ngui lao dng trâ len; sir c may, thit 

bj, vt tu gay m.t an toàn lao dng xáy ra trên dja bàn tinh. 
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3. Phi hçip Si Xây drng tham mini Uy ban nhân dan tinh ban hành van 

bàn hucng dn trin khai các van bàn quy ph.m pháp 1u.t an toàn lao ctng trong 
thi cong xây dimg cong trInh trén dja bàn tinh Ninh BInh. 

4. Trách nhim khác theo Quy djnh nay và van bàn quy phm pháp 1u.t 
hin hành có lien quan. 

Diu 28. Trách nhiêm cüa chü du tir 

Thirc hin dy dü các trách nhim v an toàn lao dng trong thi cong xay 

drng cong trInh quy djnh tai  Diu 5 Thông tii 04/2017/TT-BXD, Nghj djnh s 

0612021/ND-CP. Trong do, dc bit hru mt s nOi  dung sau: 

1. Chp thuan k hoch tng hçip v an toàn lao dng cüa các nhà thu thi 

cOng xây dirng cOng trInh; t chüc kim tra, giám sat vic thirc hin k hoch tng 

hçip nay. 

2. This?mg xuyên don dc vic th?c hin các bin pháp dam bão an toàn lao 

dng trong thi cOng xây drng cOng trInh theo quy djnh và kjp thii diu chinh, b 

sung các bin pháp nay khi cn thit. 

3. To chIrc phi hqp gi1a các nhà thu tham gia hot dtng xây drng cOng 

trInh d thirc hin quãn l an toàn lao dng và giãi quy& các vn d phát sinh v 

an toàn lao dng trong thi cong xây dirng cOng trInh. 

4. Yêu cu nhà th.0 thi cOng xây dtmg tt chirc thçrc hin kim djnh k5' thi4t 

an toàn di vói may, thit bj, vt tu có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao dng 

si'r diing trong thi cOng xây drng cong trInh dñng quy djnh cüa pháp lu.t. 

5. Rà soát Cong tác t chirc thi cOng, kjp thyi chn chinh và chi dto các nhà 
thu (ti.r vk giám sat, thi& k, thi cOng xây dirng) thirc hin dy dU các trách 

nhim v cOng tác dam bâo an toàn lao dng trong thi cOng xây dçmg cOng trInh 
quy djnh tti Thông tu s 04/2017/TT-BXD, Nghj djnh s 06/2021/ND-CP. 

6. Kjp thai dmg thi cong khi phát hin bin pháp thi cong không dam bão 

an toàn lao dng và yêu cu nhà th.0 thi cong xây dirng khc phiic. 

7. Di vói các cong trInh xây dçmg có 1p dat, sü dimg thang may phâi khai 

báo vOi Sâ Lao dng - Thinmg binh và Xä hi trong khoãng thñ gian 30 ngày 

truc hoc sau khi dua vào sir diing. 

Diu 29. Trách nhim cüa nhà thu thi cong xây dirng 

Thirc hin dy dü các trách nhim v quãn l an toàn lao dQng trong thi 

cong xây drng cong trInh quy djnh tai  Diu 4 Thông tu s 04/201 7ITT-BXD. 

Trong do, dc bit hru mt s ni dung sau: 
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1. T chüc 1p k hoch thng hçip v an toàn lao dng trithc khi thi cong 
xây drng cong trInh; to chüc 1p bin pháp thi cong riêng, chi tiêt dôi vâi các cOng 
vic dc thü, có nguy ca mat an toàn lao dng cao duçic quy djnh trong Quy chuân 
k5 thut Quôc gia QC\TN 18:20 14/BXD ye an toàn trong xây drng. 

2. T chi'rc thirc hin vic kim djnh k5' thut an toàn di vài may, thit bj, vt 
tu có yêu câu nghiêm ngt ye an toàn lao dng s1r diing trong thi cOng xây drng cOng 
trInh. Chi diia các may, thiêt bj, vt tu có you câu nghiêm ng.t ye an toàn lao dng 
vào si'r diing tti cOng trumg sau khi dA dixçic kiêm djnh dam bâo an toàn. 

3. Phâi t chi.'rc hun luyn an toàn, v sinh lao dng cho ngithi lao dng 
theo quy djnh tai  Nghj djnh so 44/201 6/ND-CP ngày 15 tháng näm 5 nãm 2016 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu cüa Lust An toàn, v sinh lao dng 
ye hot dng kiOm djnh k5' thut an toàn lao dng, huân 1uyn an toàn, v sinh lao 
dng và quan träc môi tru&ng lao dng. Hithng dan nguôi lao dng nhn din các 
yêu to nguy hiêm có nguy cci xày ra tai nan  và các bin pháp ngän ngüa tai nan 
trên cOng tru&ng; yêu câu ngi.thi lao dng sir diving dung và dü diing c1j, phucmg 
tin bâo v cá nhân trong qua trInh lam vic; kiêm tra, giám sat vic tuân thu các 
yêu câu ye an toàn lao dng dôi vâi ngu?ii lao dng; quãn l sO hrçing ngiii lao 
dng lam vic trOn cOng trix&ng. Dôi vi các cOng trInh thi cong có sü dung may, 
thiêt bj, chat có yeu câu nghiêm ngt ye an toàn, v sinh lao dng quy djnh t?.i 
Nghj djnh sO 44/201 6/ND-CP vào trong qua trInh thi cOng, xây drng phãi khai 
báo vâi Si Lao dng - Thucxng binh và Xâ hi trong khoãng th?ñ gian 30 ngày 
tmâc ho.c sau khi dua vào si:r ding trong thi cong. 

4. Chju trách nhim trrc tip, toàn din v chit hrçrng và an toàn di vi 
các cOng vic do mInh thirc hin truâc chü dâu tu và trithc pháp 1ut. 

5. Truông hçip xãy ra tai nan  lao dng, sir c k thut phái kp th&i khai báo 
vi c quan Co thâm quyên theo quy djnh tai  Diêu 9, DiOu 10 Nghj djnh sO 
39/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi 
hành mt so diêu cUa Lu.t An toân, v sinh lao dng, Chucing IV Nghj djnh sO 
06/2021 /ND-CP. 

A A 9 A r - A A Dieu 30. Trach nhiçm cua To chtrc kiem dnh  ky thuit an toan lao d9ng 

1. Chü dng rà soát và có k hoach  b sung các diu kin cn thi& y  kim 
drnh yiOn, trang thiOt bi phuc vu kiOm drnh dê thuc hiên hoat dOng kiOm dinh k5 
thi4t an toàn dOi vâi các may, thiOt bj, 4t tu có yêu câu nghiêm ngt ye an toàn 
lao dng sir ding trong thi Cong xây drng cOng trInh theo quy djnh tai  Nghj djnh 
so 44/20161ND-CP và Thông tu sO 04/201 7/TT-BXD. 

2. Tuân thu các yêu c.0 cüa quy trInhkirn djnh k thut an toàn, dam 
bâo kêt qua chInh xác, khách quan và chi cap giây chüng nhn ket qua kiêm 
djnh sau khi may, thiêt bj, yât tu dã dáp üng dugc các diêu kin ye kiêm dinh 
k5 thu.t an toàn. 

3. Thuc hiên báo cáo y cOng tác kim djnh k5 thut an toàn theo yOu cu 
tai Nghj djnh sO 44/201 6/ND-CP. 
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ChtrongV 

TO CHI5C THIJC HIN 

Diu 31. Trách nhiêm thi hành 

1. Uy ban nhân dan các c.p, S& Xây d%rng, Ban Quân 1 các khu cong 
nghip, Si Du ljch (dan vj quán 1 Khu Qun th danh thing Tràng An) có 
trách nhim: 

a) Niêm y& cong khai Quy djnh nay tai  trii sO ca quan, trên trang thông tin 
din tü và các phiicing tin thông tin di chüng. 

b) Huàng din chü du tix xây dirng cOng trInh thirc hin Quy djnh nay thông 
qua Cong tác kim tra, giám sat, bM duôTlg, t.p hun ho.c cp gi.y phép xây dimg. 

2. Uy ban nhân dan cp huyn có trách nhim tt chüc tp hun cho Chü 
tjch 1Jy ban nhân dan cp xâ và chuyên viên ph%1 trách thuc dja bàn quàn 1 ye 
các nOi  dung cüa Quy djnh nay khi có d nghj. 

3. Sà Xây dirng có trách thim hithng dn, giám sat vic thirc hin Quy 
djnh nay. 

4. Các ca quan quàn 1 khi phát hin hành vi vi phm v trt tir xây dirng, 
an toàn lao dng có du hiu cüa ti phim thI kjp thii chuyn h so cho co quan 
cãnh sat diu tra x1r 1 theo dung quy djnh. 

Diu 32. Sfra &ii, b sung Quy dnh 

Trong qua trInh t chuc thirc hin Quy djnh nay, nu có khó khan, vithng 
mac, các co quan, don vj và cá nhân phãn ánh bang van bàn v Si Xây dirng d 
tng hçp, tham mixu, báo cáo Uy ban nhân dan tinh kjp th?ñ xem xét, sira di, b 
sung cho phü 
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