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BỘ XÂY DỰNG - BỘ NỘI VỤ 
 
 

Số: 06/2014/TTLT-BXD-BNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2014 

  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
của Thanh tra Sở Xây dựng 

 
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 
Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng; 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 

hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra 
Sở Xây dựng. 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Thanh tra sở 
1. Thanh tra Sở Xây dựng (sau đây gọi là Thanh tra sở) là cơ quan thanh tra 

nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng, giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra 
hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống 
tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng theo ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp.  

2. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; chỉ đạo 
về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh 
tra tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh 
tra Bộ Xây dựng. 

3. Thanh tra sở là tổ chức có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng 
và Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở 
 1. Thanh tra sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 24 

Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 
tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 
Luật Thanh tra, Điều 8 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 
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của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng (sau đây gọi 
tắt là Nghị định số 26/2013/NĐ-CP) và các quy định pháp luật có liên quan. 

 2. Chánh Thanh tra sở chỉ đạo, phân công công chức, thanh tra viên của 
Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại Điều 11 
Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi 
phạm trật tự xây dựng đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP). 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra sở 
1. Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, không quá 03 Phó Chánh Thanh tra (đối với 

Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 Phó Chánh 
Thanh tra), thanh tra viên, công chức giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh. 

Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra sở. Phó Chánh Thanh tra giúp 
Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chánh 
Thanh tra. 

2. Thanh tra viên, công chức thuộc Thanh tra sở được tổ chức thành các bộ 
phận thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý trật tự xây dựng tại các địa 
bàn và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.  

Điều 4. Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở  
Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ lập đề 

án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở. Đề án gồm những nội 
dung chính như sau: 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Xây dựng. 
2. Quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân cấp xã 

và cấp huyện; Công an cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính và 
Kho bạc Nhà nước tại địa phương trong hoạt động thanh tra xây dựng, quản lý trật 
tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra sở thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông 
tư này và theo yêu cầu quản lý của từng địa phương. 

4. Trụ sở, trang thiết bị làm việc, trang phục và các chế độ, chính sách khác đối 
với thanh tra viên, công chức. 

5. Kinh phí hoạt động.  
6. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan đối với tổ 

chức, hoạt động của Thanh tra sở Xây dựng. 



 
 CÔNG BÁO/Số 563 + 564/Ngày 05-6-2014 43 
 

Điều 5. Biên chế Thanh tra sở 
1. Hàng năm, biên chế công chức của Thanh tra sở do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định, nằm trong tổng số biên chế công chức của Sở Xây dựng 
theo đề án vị trí việc làm, bảo đảm bố trí đủ biên chế công chức để thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Một số vị trí việc làm khác gồm các công việc hỗ trợ, phục vụ được thực 
hiện theo chế độ hợp đồng lao động. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với hoạt 
động thanh tra xây dựng tại địa phương 

1. Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 26 
Nghị định số 26/2013/NĐ-CP, Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP, xử lý vi phạm 
theo thẩm quyền. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý xây dựng 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP, có trách nhiệm 
xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm theo quy định tại 
Điều 25 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 180/2007/ 
NĐ-CP và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.  

5. Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tham gia xử lý vi phạm trật tự xây 
dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP. 

6. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước có trách nhiệm thực hiện các 
quyết định ngừng cung cấp điện, ngừng cung cấp nước do cơ quan có thẩm quyền 
chuyển đến theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP. 

7. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức khác thực hiện theo quy định tại 
Điều 27 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện 

Thông tư liên tịch này.  
2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ 

chức, hoạt động của Thanh tra sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng để kịp thời xem xét, giải quyết. 
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Điều 8. Hiệu lực thi hành 
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay 

thế Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2005 
của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và 
biên chế của Thanh tra xây dựng ở địa phương./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

THỨ TRƯỞNG  
 

Trần Anh Tuấn 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Cao Lại Quang 

 
 


