
 

 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Sở Tư pháp nhận được Tờ trình số 1935/TTr-SXD ngày 17/9/2021 của Sở 

Xây dựng đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định 
quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Văn bản số 

1980/SXD-TTr ngày 23/9/2021 của Sở Xây dựng về việc bổ sung hồ sơ gửi 
thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý 

kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 

2020; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung); 

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (sau 
đây viết tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP); 

- Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 
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của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý 
vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy 
định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, 

chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, 
phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;  

- Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 

11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 
động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 
tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà 

và công sở; 

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 
sắt; 

- Điểm b khoản 4 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) quy định: “4. Trách 
nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: …b) Ban hành các quy định về: quản lý 

trật tự xây dựng; phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng cho Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật và 

tình hình thực tiễn; phân cấp, ủy quyền tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo 
hồ sơ thiết kế xây dựng, trường hợp công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép 

xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 
2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 cần 

bổ sung thêm các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng 
theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định này1”. 

                                        
1 Điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “2. Công trình được miễn giấy phép 

xây dựng gồm:…g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay 

đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công  

trình”. 

Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: 

“5. Kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận về việc đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung thẩm 

định theo quy định tại Điều 83a của Luật Xây dựng, các yêu cầu đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ 

quan có thẩm quyền đối với dự án PPP. Kết quả thẩm định  được gửi cho người đề nghị thẩm định để tổng hợp, 

đồng thời gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương để theo dõi, quản lý . 

Đối với các thiết kế xây dựng đủ điều kiện phê duyệt và thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng  

theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014  được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều  

1 của Luật số 62/2020/QH14, kết quả thẩm định phải bổ sung nội dung yêu cầu chủ đầu tư gửi hồ sơ, giấy tờ 

chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cấp giấy phép xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng  ở đ ịa  

phương kèm theo thông báo khởi công để theo dõi, quản lý theo quy định tại Điều 56 Nghị định này. 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-166-2013-nd-cp-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh
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- Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy 
định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 
dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh 
doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (sau đây 

viết tắt là Thông tư số 03/2018/TT-BXD). 

- Một số văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH  

1. Dự thảo Quyết định 

1.1. Căn cứ ban hành 

- Căn cứ thứ 3: “Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014;…”, đề nghị bỏ cụm từ “số 50/2014/QH13”.  

- Đề nghị bỏ các căn cứ thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là Luật xử lý vi phạm hành 

chính và các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, vì các 
văn bản này không phân cấp cho chính quyền địa phương ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật về vấn đề này, không liên quan trực tiếp đến dự thảo văn bản.  

1.2. Điều 3 quy định: “Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám 

đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Chánh 
Thanh tra Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”. 

Đề nghị chỉnh sửa thành “Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám 

đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn  và các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này”. 

1.3. Nơi nhận: Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận: “các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh; Sở Tư pháp (tự kiểm tra và đăng tải CSDL văn bản QPPL); Thường 

trực HĐND, UBND huyện, thành phố”; bổ sung cụm từ “(thi hành)” vào sau 
nơi nhận “Như Điều 3”; đồng thời, sắp xếp lại địa chỉ nơi nhận theo thứ tự địa 

vị pháp lý từ cao xuống thấp. 

2. Dự thảo Quy định 

2.1. Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng)  

Khoản 1 quy định: “Quy định này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm 

giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; phân công tiếp nhận thông báo khởi công 

công trình; trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng 

                                                                                                                          
Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo  

quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục I Nghị định này”. 
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của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang”. 

Tuy nhiên, Điều 24 dự thảo Quy định lại quy định “Phân cấp tiếp nhận 

thông báo khởi công xây dựng công trình”, đề nghị chỉnh sửa, sử dụng thống 

nhất từ "Phân cấp" cho phù hợp với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 56 Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP: “Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: ... phân cấp, ủy 

quyền tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng,...”. 

2.2. Một số quy định của dự thảo Quy định chưa phù hợp với Luật xử 
lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) 

a) Về thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ 

áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

Khoản 5 Điều 10 (Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình), 

khoản 2 Điều 11 (Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình) và 
khoản 3 Điều 13 (Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 

công trình) dự thảo Quy định quy định như sau: 

Khoản 5 Điều 10: “Trường hợp không chấp hành các quyết định xử lý vi 

phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư bị xem xét 
thu hồi giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 101 Luật Xây dựng". 

Khoản 2 Điều 11: “Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự 

xây dựng khi đã có biên bản vi phạm hành chính; chấp hành các yêu cầu trong 
thông báo, quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp không chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính  của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà thầu thi công xây dựng bị xem xét tước 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trường hợp vi phạm trật tự xây dựng 
nghiêm trọng có thể bị xem xét không cho tham gia các hoạt động xây dựng trên 

địa bàn tỉnh”. 

Khoản 3 Điều 13: “Trường hợp không chấp hành các quyết định xử lý vi 

phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhà thầu tư vấn giám 
sát bị xem xét tước chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trường hợp vi phạm 

trật tự xây dựng nghiêm trọng có thể bị xem xét không cho tham gia các hoạt 
động xây dựng trên địa bàn tỉnh”. 

Các nội dung nêu trên trái với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính, UBND tỉnh không có thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cho từng hành vi vi 

phạm.  

Hơn nữa, quy định không cho tham gia các hoạt động xây dựng trên địa 

bàn tỉnh tại khoản 2 Điều 11 và khoản 3 Điều 13 là vi phạm quyền “tự do kinh 
doanh” của nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây 
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dựng, nhà thầu chỉ không được hoạt động khi bị thu hồi chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 84 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP2 hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản 
lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý 
sử dụng nhà và công sở (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 21/2020/NĐ-

CP) quy định hình thức phạt bổ sung đối với một số hành vi vi phạm hành 
chính trong hoạt động đầu tư xây dựng “Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 
tháng đến 24 tháng”. 

b) Về trình tự thực hiện xử lý vi phạm hành chính 

b.1)  Điểm h khoản 1 (Trách nhiệm của Sở Xây dựng) Điều 3 quy định: 

“Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về tên tổ chức, cá nhân 
có hành vi vi phạm hành chính, nội dung vi phạm, hình thức xử phạt, việc khắc 

phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính  đối với trường hợp vi 
phạm trật tự xây dựng gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã 

hội khi có đề nghị của UBND cấp huyện”. 

Khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) quy định: 

“1. Đối với các trường hợp vi phạm phải được công bố công khai theo 
quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính, thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị của người đã ra quyết định xử phạt gửi văn bản về việc công bố 
công khai và bản sao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến người phụ 

trách báo hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt. 

2. Nội dung thông tin công bố công khai gồm: Họ, tên, địa chỉ nghề 

nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi 
phạm hành chính; hậu quả hoặc ảnh hưởng của hành vi vi phạm; hình thức xử 

phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện”. 

                                        
2 Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định:  

“2. Chứng chỉ năng lực bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản; 
b) Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; 
c) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực; 
d) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực; 
đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực; 
e) Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền; 
g) Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực; 
h) Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định ”. 
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Căn cứ Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nêu trên, đối với những 
trường hợp vi phạm trên địa bàn tỉnh phải được công bố công khai theo quy định 

tại khoản 1 Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 20123 thì quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan 

quản lý cấp sở hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người có 

thẩm quyền xử phạt, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng có thể từ 
Chủ tịch UBND cấp xã đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh và các chức danh chuyên 
môn khác. Trong thực tế có tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính cùng lúc nhiều 

lĩnh vực đều thuộc lĩnh vực phải công khai, nếu quy định trách nhiệm riêng của 
Sở Xây dựng trong việc công khai thì rất có thể xảy ra trường hợp người có 

thẩm quyền xử phạt phải gửi nhiều quyết định xử phạt đến nhiều sở khác nhau 
(quản lý lĩnh vực) để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của từng 

Sở. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp với 
pháp luật hiện hành và thực tế, tránh bị trùng chéo, khó khả thi. 

b.2) Khoản 2 Điều 5 (Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp) quy định: “Chủ trì kiểm tra việc xây dựng các công trình theo giấy 

phép xây dựng do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp. Khi phát hiện hành vi 
vi phạm trật tự xây dựng phải tiến hành lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình xây dựng hoặc 
Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự 
xây dựng theo quy định”. 

Nội dung "Khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự xây dựng phải tiến hành 
lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi có công trình xây dựng hoặc Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp để xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo quy định” , là không phù hợp về 

thẩm quyền, không đầy đủ, vì khoản 1, khoản 5 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020)4  các điều khoản  liên 

quan của Luật và văn bản hướng dẫn Luật đã quy định nội dung này, việc quy 
định lại vừa không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020): "Văn bản 
quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy 

                                        
3 Khoản 1 Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: "Trường hợp vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm 

xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng  

giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt". 
4 Khoản 1, khoản 5 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

quy định: 

"1. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền 

đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên 

bản quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.... 

5. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 

bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và 

các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên 

bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa".  
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định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn 
bản quy phạm pháp luật khác". Hơn nữa, quy định "Khi phát hiện hành vi vi 

phạm trật tự xây dựng phải tiến hành lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền" 
không đầy đủ thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định Luật Xử lý vi 

phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) như: Khi xem xét 
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có 

thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành 
chính (Điều 59); xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để 
làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt (Điều 60); xem xét ý 

kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính để ra quyết định xử phạt 
(Điều 61)... 

2.3. Điều 3 (Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng Sở Xây dựng) quy 
định:  

“1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

...e) Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm 

đối với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách 
nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng 

trên địa bàn quản lý; 

...2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng: 

a) Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện các nhiệm 
vụ tại khoản 1 Điều này. 

b) Báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để chấn 

chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng 
trên địa bàn. 

c) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý 

trật tự xây dựng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi 
công vụ. 

d) Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định xử lý vi phạm vi 
phạm hành chính về trật tự xây dựng vượt thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở 

Xây dựng. 

đ) Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng 

trong công tác quản lý trật tự xây dựng; xử lý các cán bộ, công chức dưới quyền 
không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng”. 

Theo đó, điểm a khoản 2 Điều 3 đã quy định trách nhiệm của Giám đốc 
Sở Xây dựng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Sở Xây dựng tại khoản 1 Điều 
này, tuy nhiên, điểm c khoản 2 Điều 3 lại quy định lại điểm e khoản 1 Điều này 

là trùng lặp, chồng chéo, không cần thiết. 

Đề nghị rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp; đồng thời rà soát, chỉnh sửa 

tương tự tại Điều 4 (Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây 
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dựng) và Điều 6 (Trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện) dự thảo Quyết định. 

2.4. Điều 4 (Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của Thanh tra Sở 
Xây dựng) quy định trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng và Chánh Thanh 

tra Sở Xây dựng, trong đó có một số nội dung không phù hợp, cụ thể như sau: 

(1) Quy định trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng và Chánh Thanh tra  

trùng lặp với trách nhiệm của Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Xây dựng quy định 
tại Điều 3 dự thảo Quyết định, cụ thể: 

- Điểm b, c khoản 1 Điều 4: "1. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng:  

...b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố;  

c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và ban hành các quyết định xử lý 
vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Đề xuất xử lý trách nhiệm cán bộ do 

thiếu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa 
bàn". 

Trùng lặp với điểm c, e khoản 1 Điều 3: 

"1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:  

...c) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong công tác cấp 

giấy phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, 
thành phố. 

e) Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối 

với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách 
nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng  nghiêm trọng 

trên địa bàn quản lý". 

- Điểm e khoản 2 Điều 4: "2. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở Xây 

dựng: ...e) Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng vượt thẩm quyền của Chánh 

Thanh tra Sở Xây dựng" trùng lặp với điểm d khoản 2 Điều 3: "2. Trách nhiệm 
của Giám đốc Sở Xây dựng: d) Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết 

định xử lý vi phạm vi phạm hành chính về trật tự xây dựng vượt thẩm quyền của 
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng". 

(2) Điểm d khoản 1 quy định: "1. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây 
dựng: ...d) Đôn đốc các phòng chuyên môn cấp huyện được giao nhiệm vụ quản 

lý trật tự xây dựng, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện (nếu có) tổng 
hợp, báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tham mưu đề xuất 
các giải pháp quản lý đảm bảo hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng". 

Khoản 1, 2 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

quy định: 
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"1. Việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận 
thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình bàn 

giao đua vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh 
vi phạm. 

2. Nội dung về quản lý trật tự xây dựng: 

a) Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng: Việc quản lý trật tự 

xây dựng theo các nội dung của giấy phép xây dựng  đã được cấp5 và quy định 
của pháp luật có liên quan; 

b) Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng, nội dung quản lý 

trật tự xây dựng gồm: kiểm tra sự đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây 
dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng  theo quy định 

tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014  được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, sự tuân thủ của việc xây dựng 

với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành 
hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt và quy định 

của pháp luật có liên quan; kiểm tra sự phù hợp của việc xây dựng với các nội 
dung, thông số chủ yếu của thiết kế đã được thẩm định đối với trường hợp thiết 

kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định". 

Căn cứ quy định nêu trên, nội dung quản lý trật tự về xây dựng bao gồm 

các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, mà 
theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 
15/9/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 

thì các phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng, gồm: Văn phòng Sở; Thanh 
tra Sở; Phòng Quy hoạch kiến trúc - Phát triển đô thị; Phòng Kinh tế - bất động 

sản; Phòng Quản lý xây dựng - Vật liệu xây dựng; Phòng Giám định xây dựng. 
Theo đó, mỗi nội dung quản lý trật tự về xây dựng thuộc chức năng quản lý của 

các phòng chuyên môn khác nhau thuộc Sở Xây dựng, nên quy định Thanh tra 
Sở Xây dựng có trách nhiệm "tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý đảm bảo 

hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng" là chưa hợp lý và phù hợp, nội dung 

                                        
5 Điều 90 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định:  

"Nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng  

1. Tên công trình thuộc dự án. 

2. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư. 

3. Địa điểm, vị trí xây dựng công trình; tuyến xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến.  

4. Loại, cấp công trình xây dựng. 

5. Cốt xây dựng công trình. 

6. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. 

7. Mật độ xây dựng (nếu có). 

8. Hệ số sử dụng đất (nếu có). 

9. Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà ở riêng lẻ, ngoài các nội dung quy định  từ 

khoản 1 đến khoản 8 Điều này còn phải có nội dung về tổng diện tích xây dựng, diện tích xây dựng tầng 1 ( tầng  

trệt), số tầng (bao gồm cả tầng hầm, tầng áp mái, tầng kỹ thuật, tum), chiều cao tối đa toàn công trình.  

10. Thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép x ây dựng". 
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quản lý trật tự về xây dựng thuộc chức năng quản lý của các phòng chuyên môn 
nào thì phải do phòng chuyên môn đó tham mưu đề xuất giải pháp. 

(3) Điểm đ khoản 2 quy định: "2. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở 
Xây dựng: ...đ) Thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của Luật Xử 

lý vi phạm hành chính năm 2012, điểm a khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 và các quy 

định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 
dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh 

doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở". 

Tuy nhiên, nội dung "khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 
tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà 

và công sở" không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định là quy định 
về công tác quản lý trật tự xây dựng. 

Do đó, đề nghị rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp. 

2.5. Khoản 7 Điều 10 (Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công 

trình) quy định:  

“Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g,  h, i khoản 

2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ quy 
định tại điểm i) có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ 

sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 
tại địa phương (UBND cấp huyện) để quản lý. 

Đối với trường hợp không thuộc quy định tại các điểm b, e, g, h, i khoản 2 
Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, chủ đầu tư xây dựng công 
trình gửi thông báo khởi công theo quy định tại điểm e khoản 39 Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng". 

Đề nghị bổ sung quy định về hình thức thông báo, thời gian phải gửi 

thông báo. 

2.6. Điều 16 và Điều 17 quy định: 

“Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh 

tra Sở Xây dựng, Phòng chuyên môn được giao quản lý trật tự xây dựng, Đội 
quản lý trật tự xây dựng (nếu có) tại các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các vi 

phạm đối với công trình xây dựng trái phép, xây trên đất lâm nghiệp, nông 
nghiệp và hành lang bảo vệ các công trình thuỷ lợi. 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 



11 
 

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh 
tra Sở Xây dựng, Phòng chuyên môn được giao quản lý trật tự xây dựng , Đội 

quản lý trật tự xây dựng (nếu có) tại các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường thanh 

tra, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông và 
hành lang an toàn giao thông đường bộ”. 

Quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở 
Giao thông vận tải "Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ...."  chưa 

thể hiện được trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao 

thông vận tải và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải trong việc thực hiện phối hợp, kết quả phối hợp; quy 

định "Phòng chuyên môn được giao quản lý trật tự xây dựng" chưa rõ Phòng 
này thuộc cơ quan nào, hơn nữa, việc quy định trách nhiệm của phòng, đơn vị 

thuộc Sở tại Quyết định của UBND tỉnh là không cần thiết. Do đó, đề nghị 
nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng quy định giao trách nhiệm cho Sở, ngành, địa 

phương thực hiện, phối hợp thực hiện. 

2.7. Khoản 2, 3 Điều 24 (Phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công xây 

dựng công trình) quy định: 

“2. Đối với trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng theo 

quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ 
sung tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng, ngoài yêu cầu tại khoản 1 Điều này, tùy theo từng loại, cấp công trình 

chủ đầu tư cần bổ sung các hồ sơ, tài liệu giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều 
kiện về cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 91, 92 và Điều 94 của 

Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 31, 33 Điều 1 Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

3. Đối với trường hợp công trình không được miễn cấp giấy phép xây 
dựng theo quy định, chủ đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc thông báo 

khởi công xây dựng công trình theo quy định tại điểm e khoản 39 Điều 1 của 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng”.  

Tên Điều 24: “Phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công  xây dựng công 
trình”, nhưng khoản 2, 3 Điều này lại quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư. 

2.8. Khoản 5 Điều 25 (Trách nhiệm thông tin, báo cáo) quy định: 
“Định kỳ 6 tháng, Sở Xây dựng tổ chức giao ban công tác quản lý trật tự xây 

dựng với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan để đánh giá 
tình hình và đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên 
địa bàn, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

Quy định nêu trên trùng lặp với quy định tại điểm g khoản 1 Điều 3 dự 
thảo Quy định: “1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng: … g) Định kỳ (6 tháng) tổ 

chức giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng với Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố để tổng hợp tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn”.  
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Ngoài ra, đề nghị không quy định "cứng" chế độ giao ban công tác quản 
lý trật tự xây dựng với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan, 

mà để Sở Xây dựng chủ động thực hiện khi cần thiết, nếu mỗi lĩnh vực quy định 
chế độ giao ban tương tự dự thảo thì sẽ có quá nhiều cuộc họp không cần thiết. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Quyết định để chỉnh 

sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản cho phù hợp với quy định tại 
Chương V (từ Điều 55 đến Điều 81) và Mẫu số 19 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP) như: Kết thúc phần căn cứ ban hành bằng dấu chấm (.); sắp 
xếp lại địa chỉ nơi nhận theo thứ tự địa vị pháp lý từ cao xuống thấp; bổ sung tên 

cơ quan ban hành, quốc hiệu, tiêu ngữ tại góc trên trang đầu tiên dự thảo Quy 
định.v.v… 

4. Vấn đề khác 

Điểm b khoản 4 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “Trách 

nhiệm của UBND cấp tỉnh: Ban hành các quy định về: quản lý trật tự xây dựng; 
phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực 
tiễn; phân cấp, ủy quyền tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế 

xây dựng, trường hợp công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng  theo 
quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014  được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 cần bổ sung thêm 

các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại 
khoản 5 Điều 38 Nghị định này”. 

Theo đó, UBND tỉnh được giao (phân cấp) quy định 03 nội dung: (1) 
Quản lý trật tự xây dựng; (2) Phân cấp quản lý trật tự xây dựng; (3) Phân cấp 

tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng, trường hợp 
công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, dự thảo Quyết 

định chưa đề cập đến nội dung (2)  Phân cấp quản lý trật tự xây dựng, mà trong 
dự thảo Tờ trình chưa nêu rõ lý do. 

III. KẾT LUẬN 

Dự thảo Quyết định có nhiều nội dung không phù hợp (như đã nêu tại 

Mục II); cách thức trình bày chưa khoa học; một số nội dung giao trách nhiệm 
cho các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng, cơ quan liên quan cấp tỉnh và phòng, 
đơn vị cấp huyện chỉ như văn bản của Giám đốc Sở hoặc Chủ tịch 

UBND/UBND cấp huyện giao cho phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; không 
thể hiện vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND, Chủ tịch 

UBND cấp huyện; nhiều nội dung thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành, UBND 
cấp huyện và người đứng đầu thì dự thảo văn bản giao thẳng cho phòng, đơn vị 

chuyên môn thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện là không phù hợp. 
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Từ các vấn đề nêu trên, Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo văn bản chưa đủ 
điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định. Đề nghị Quý cơ quan rà soát, biên tập, 

chỉnh sửa lại toàn bộ nội dung dự thảo văn bản đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

1. Quy định đầy đủ các vấn đề được phân cấp. 

2. Loại bỏ các quy định  liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình 
thức, biện pháp... xử lý, xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Những nội dung nhiệm vụ giao cho các phòng, đơn vị thuộc các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh và thuộc UBND huyện, thành phố về cơ bản phải phù hợp 
với thẩm quyền của UBND tỉnh, không được quy định để UBND tỉnh làm thay 

cơ quan cấp dưới; không quy định lẫn lộn, trùng dẫm giữa trách nhiệm chung 
của cơ quan, đơn vị, địa phương với trách nhiệm của người đứng đầu..v.v... 

Sau khi chỉnh sửa, hoàn chỉnh, đề nghị gửi Sở Tư pháp thẩm định lại theo 
quy định. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định ban 
hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Xây dựng; 
- Giám đốc STP; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
   (Lan.06b điện tử) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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