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Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG   

 Điều 1. Phạm vi áp dụng 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có liên quan 

đến hoạt động xây dựng trên địa bàn xã thực hiện theo đúng bản Quy đinh này.  

- UBND xã hƣớng dẫn việc quản lý xây dựng theo đúng quy định tại văn bản này. 

- Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những quy định tại văn bản này phải 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy định này cho phép. 

Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch  

- Phạm vi khu vực lập quy hoạch là theo toàn bộ diện tích đất trong ranh giới 

hành chính xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng.  

- Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: 889,34 ha. 

+ Phía Bắc giáp Thị trấn Tứ Kỳ và xã Chí Minh. 

 + Phía Nam giáp xã Phƣợng Kỳ và xã Cộng Lạc. 

 + Phía Đông giáp xã An Thanh. 

 + Phía Tây giáp xã Minh Đức.  

Chƣơng II: 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 3. Khu vực nhà ở dân cƣ 

1. Các khu ở hiện tại cải tạo, chỉnh trang 

- Nghiêm cấm việc chia nhỏ khuôn viên đất đƣợc cấp để xây dựng. 

- Mật độ xây dựng thuần (net-to): 

Diện tích lô đất (m
2
/căn nhà) ≤90 100 200 300 500 ≥1000 

Mật độ xây dựng tối đa (%) 100 90 70 60 50 40 

Chú thích: Công trình nhà ở riêng lẻ còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất 

không vượt quá 7 lần 

- Chiều cao xây dựng: ≤5 tầng 

- Cao độ nền nhà so với cao độ vỉa hè nhỏ hơn hoặc bằng 0,3m tại vị trí giữa 

nhà; những vị trí chƣa có vỉa hè, mặt đƣờng chƣa đƣợc kiên cố thì quy định cụ thể 

cho từng đƣờng. 

- Chiều cao tầng 1 tính từ mặt nền nhà không quá 3,9m; Chiều cao các tầng 

còn lại không quá 3,3m. 

- Chỉ giới xây dựng của những lô đất ≥150m
2 
lùi tối thiểu 2m so với chỉ giới 

đƣờng đỏ. 

- Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt gia đình phải đƣợc xử lý trƣớc khi đƣa ra hệ 

thống thoát. 

 - Các yêu cầu về diện tích xây dựng: 

 + Đối với trƣờng hợp sau giải phóng mặt bằng: nếu phần diện tích còn lại từ 

15m
2
 đến nhỏ hơn 40m

2
 đồng thời đảm bảo chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và 
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chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì đƣợc phép xây dựng không quá 

2 tầng. 

+ Đối với nhà ở liên kế hiện có cải tạo: Không cho phép xây dựng nhà ở trên 

thửa đất vi phạm một trong ba yếu tố: diện tích nhỏ hơn 15m
2, 

chiều rộng mặt tiền 

nhỏ hơn 3,0m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 2,5m. UBND huyện, xã 

có trách nhiệm xem xét việc bồi thƣờng, tái định cƣ đối với các trƣờng hợp này khi 

tiếp nhận đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng.  

- Khoảng đua ban công mặt tiền, mái nhà và các kết cấu khác nhƣ: cổng, 

tƣờng rào, mái che, mái vẩy không đƣợc xây dựng lấn vào vỉa hè đƣờng phố  

- Mái dốc: Khuyến khích lợp ngói đỏ bằng đất sét nung, hạn chế sử dụng tôn, 

tấm kính. 

- Bể chứa nƣớc, téc nƣớc, bồn nƣớc, thông gió, phải lắp đặt hợp lý không để 

lộ trên mái nhà, nên sử dụng loại bồn nằm để giảm chiều cao lắp đặt. Các loại biển 

hiệu, biển quảng cáo, Lô gô, biển trang trí… khi lắt đặt phải thiết kế hợp lý và phải 

xin phép lắp đặt  

2. Nhà ở trong các khu quy hoạch mới 

- Diện tích đất khu ở mới có tổng diện tích: 10,48 ha; 

- Mật độ xây dựng: 60%÷100%; 

- Chiều cao xây dựng: ≤5 tầng; 

- Cốt cao độ nền so với vỉa hè: +0,30m +0,45m; 

- Với các khu đô thị, khu dân cƣ mới đã đƣợc phê duyệt quy hoạch chi tiết: 

mật độ, số tầng cao, chỉ giới xây dựng... xác định theo đồ án quy hoạch đã đƣợc phê 

duyệt. 

- Đối với nhà ở liền kề: Chiều cao tầng 1 là 3,9m; các tầng còn lại là 3,6m. 

- Nhà ở biệt thự, nhà vƣờn: chiều cao tầng 1 từ 3,6m÷4,5m; các tầng còn lại 

cao từ 3,3m÷3,6m 

Điều 4. Khu vực xây dựng công trình công cộng 

1. Công trình trụ sở cơ quan 

- Diện tích đất: 0,52 ha.  

- Mật độ xây dựng theo lô: 40%. Chiều cao xây dựng: ≤5 tầng; Hệ số sử dụng 

đất: ≤2 lần. Cốt cao độ nền so với vỉa hè tối thiểu: +0,45m; 

2. Công trình y tế 

- Diện tích đất: 6,9 ha.  

- Mật độ xây dựng theo lô: 40%. Chiều cao xây dựng: ≤3 tầng; Hệ số sử dụng 

đất: ≤1,2 lần. Cốt cao độ nền so với vỉa hè tối thiểu: +0,45m; 

3. Công trình Bưu điện 

- Diện tích đất: 0,03 ha.  

- Mật độ xây dựng theo lô: 40%. Chiều cao xây dựng: ≤3 tầng; Hệ số sử dụng 

đất: ≤1,2 lần. Cốt cao độ nền so với vỉa hè tối thiểu: +0,45m; 
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4. Công trình Nhà văn hóa 

- Mật độ xây dựng theo lô: 40%. Chiều cao xây dựng: ≤3 tầng; Hệ số sử dụng 

đất: ≤1,2 lần. Cốt cao độ nền so với vỉa hè tối thiểu: +0,45m; 

5. Công trình Giáo dục 

- Diện tích đất: 4,09ha.  

- Mật độ xây dựng theo lô: 40%. Chiều cao xây dựng: ≤3 tầng; Hệ số sử dụng 

đất: ≤1,2 lần. Cốt cao độ nền so với vỉa hè tối thiểu: +0,45m; 

6. Công trình thể dục thể thao 

Tổng diện tích toàn xã là 18,77 ha, trong đó: 

- Sân vận động trung tâm hiện có diện tích 0,79 ha, giữ nguyên. 

- Sân thể thao của các thôn có tổng diện tích 17,98 ha. Trong đó sân thể thao 

thôn La Giang, Nho Lâm giữ nguyên sân hiện có, quy hoạch mới cho thôn Gia Lộc, 

Đồng Kênh và Lâm Đồng. 

Điều 5. Đất sản xuất 

1. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 364,44 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa và cây hàng năm khác: 186,01 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: 178,43 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 75,05 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: 2,97 ha. 

2. Đất công nghiệp 

Tổng diện tích là 36,49ha, trong đó: 

+ Điểm công nghiệp số 1: vị trí ở phía Đông Nam thôn Mỹ Ân, diện tích 

33,55 ha; 

+ Điểm công nghiệp số 2: vị trí ở phía Tây Bắc thôn La Giang, diện tích 2,73 

ha; 

+ Điểm công nghiệp số 3: vị trí ở phía Đông thôn Lâm Đồng, diện tích 

0,21ha; 

Điều 6. Đất cây xanh 

- Khu cây xanh tập trung tại các khu ở mới. Ngoài ra tận dụng cải tạo các khu 

hồ, ao trong các thôn cũ để trồng cây xanh, đồng thời khai thác mặt nƣớc để cải tạo 

cảnh quan, môi trƣờng. 

- Tổ chức hệ thống cây xanh trong hành lang cách ly cho các tuyến đƣờng 

giao thông, đƣờng dây điện, khu nghĩa trang, nghĩa địa, khu đất hạ tầng kỹ thuật. 

Điều 7. Các khu vực bảo tồn, di tích, thắng cảnh, cấm xây dựng 

1. Đất tôn giáo, tín ngưỡng, di tích 

- Cải tạo, chỉnh trang các công trình tôn giáo, tín ngƣỡng nhƣ: Đình, chùa, 

đền, nhà thờ... Tạo hành lang bảo vệ theo luật di sản. Cải tạo, nâng cấp các di tích 

đã đƣợc xếp hạng. 

2. Khu vực cấm xây dựng 
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- Khu vực hành lang đê, hành lang an toàn giao thông, góc vát giao lộ, phần 

hè đƣờng cho ngƣời đi bộ thuộc đất  giao thông công cộng, các phần đất cây xanh 

và hạ tầng chung, là khu vực tuyệt đối không đƣợc xây dựng công trình kiến trúc, 

nghiêm cấm việc lấn chiếm các loại đất nói trên để xây dựng công trình nhà tạm, 

nhà lấn chiếm, nhà có diện tích quá nhỏ v.v.. 

 

Điều 8. Các khu vực an ninh quốc phòng 

- Trụ sở công an xã : quy hoạch mới phía sau trụ sở UBND xã, tổng diện tích 

0,15 ha. 

- Khu phòng thủ: quy hoạch 2 điểm thuộc thôn Đồng Kênh với diện tích lần 

lƣợt là 0,93ha và 0,76ha. 

Điều 9. Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

1. Giao thông 

* Giao thông đối ngoại: 

- Đƣờng Tỉnh 391 chia thành 03 đoạn: 

+ Đoạn phía Bắc (thuộc khu vực Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Kỳ 

mở rộng đến năm 2035) có chỉ giới đƣờng đỏ là 70,0m 

(5+7,5+16,5+12+16,5+7,5+5)m; 

+ Đoạn giáp Cụm công nghiệp Văn Tố, có chỉ giới đƣờng đỏ là 57,5m 

(16,5+12+16,5+7,5+5)m; 

+ Đoạn còn lại, có chỉ giới đƣờng đỏ là 45,0m; mặt đƣờng 12,0m, hành lang 

mỗi bên là 16,5m. 

- Đƣờng Huyện 191N chia thành 02 tuyến: Tuyến đấu nối với đƣờng Tỉnh 

391 tại Km20+730 (thuộc thôn La Giang đi xã Phƣợng Kỳ) và tuyến đấu nối với 

đƣờng Tỉnh 391 tại Km22+750 (thuộc thôn Lâm Đồng đi xã Phƣợng Kỳ), có chỉ 

giới đƣờng đỏ là 32m; mặt đƣờng 9,0m, hành lang mỗi bên là 11,5m. 

- Quy hoạch mới tuyến đƣờng Tỉnh (đƣờng tránh thị trấn Tứ Kỳ) từ thị trấn 

Tứ Kỳ đấu nối với đƣờng Tỉnh 391 tại Km21+180 thuộc thôn La Giang, chia thành 

02 đoạn: 

+ Đoạn phía Bắc (thuộc khu vực Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Kỳ 

mở rộng đến năm 2035) có chỉ giới đƣờng đỏ là 52,5m (7+7,5+3+12+4+12+7)m; 

+ Đoạn giữa tuyến có chỉ giới đƣờng đỏ là 61m 

(7+7,5+3+12+4+12+3+7,5+5)m; 

+ Đoạn còn lại (đấu nối với đƣờng Tỉnh 391 tại Km21+180) có chỉ giới 

đƣờng đỏ là 52,5m (7+7,5+3+12+4+12+7)m. 

- Quy hoạch mới tuyến đƣờng huyện (điểm đầu thuộc đê sông Vạn) từ thị trấn 

Tứ Kỳ đến giáp thôn La Giang và đấu nối với đƣờng Huyện 191N tại xã Phƣợng 

Kỳ, có chỉ giới đƣờng đỏ là 32m (11,5+9+11,5)m; 
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- Quy hoạch mới tuyến đƣờng liên xã đấu nối tại Km22+500 đƣờng Tỉnh 391 

đi xã An Thanh, có chỉ giới đƣờng đỏ là 44m (5+7,5+19+7,5+5)m. 

* Giao thông đối nội: 

Nâng cấp hệ thống đƣờng xã: 

+ Đƣờng trục xã và đƣờng trục các thôn quy hoạch mở rộng lòng đƣờng từ 

7,5m trở lên, vỉa hè mỗi bên 3,0m. 

 + Đƣờng thôn quy hoạch mở rộng lòng đƣờng 5,5m vỉa hè mỗi bên 1,5m. 

 + Đƣờng ngõ xóm, nội đồng quy hoạch mở rộng lòng đƣờng 5,5m vỉa hè mỗi 

bên 1m. 

2. Hệ thống cấp điện 

- Nguồn điện trung áp cấp cho xã lấy từ điện lực Tứ Kỳ. 

- Tổng công suất các trạm biến áp hiện có trên địa bàn xã là chƣa đủ đáp ứng 

cho nhu cầu dùng điện. Dự kiến đến năm 2030 nâng cấp các trạm biến áp trên địa 

bàn xã nhƣ sau: 

TT Trạm biến áp Công suất 

(KVA) 

Công suất nâng cấp 

(KVA) 

1 Bơm Văn Tố 250 400 

2 Bơm Cầu Dừa 250 400 

3 La Giang 180 400 

4 Đồng Kênh 320 630 

5 Đồng Kênh 2 250 400 

6 Văn Đồng 400 630 

7 Văn Đồng 2 400 630 

8 Văn Tân 320 630 

9 Văn Xuyên 180 400 

10 Đập Đống 250 630 

11 Đông Lâm 180 400 

12 Đồng Lộc 400 630 

Tổng công suất : 3380 6180 

 

3. Hệ thống cấp nước 

- Nguồn nƣớc sạch xã đƣợc lấy từ trạm cấp nƣớc Nguyên Giáp. Tổng nhu cầu 

cấp nƣớc sinh hoạt, dịch vụ công cộng trên địa bàn xã là 2760,56m3/ngđ 

- Đƣờng ống cấp nƣớc là đƣờng ống cấp nƣớc kết hợp: cấp nƣớc sinh hoạt và 

chữa cháy theo một đƣờng ống chung. Tuyến ống dẫn chính là ống có đƣờng kính 
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D150 đƣợc thiết kế thành mạng vòng đảm bảo cấp nƣớc liên tục. Đƣờng ống cấp 

nƣớc đặt bên dƣới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 0,7m (Tính đến đỉnh ống).  

- Tai các điểm nút và đầu các tuyến nhánh phân phối cho từng cụm nhà bố trí 

các hố van để thuận tiện cho việc vân hành bảo trì hệ thống. 

- Đƣờng ống dẫn nƣớc phân phối đến các lô đất sử dụng ống đƣờng kính 

D110, D63. 

- Nƣớc cấp cho xe cứu hoả đƣợc lấy từ các trụ cứu hoả dọc đƣờng. Các trụ 

cứu hoả kiểu nổi theo tiêu chuẩn 6379 - 1998 đƣợc bố trí tại các ngã ba, ngã tƣ 

đƣờng và dọc tuyến ống với cự ly 120 - 150m một trụ cứu hoả. 

4. Hệ thống thoát nước 

- Thoát theo 3 lƣu vực chính: 

+ Lƣu vực 1: Khu vực phía Tây thoát ra hệ thống ao, hồ, kênh tiêu thủy lợi 

rồi thoát ra Sông Bắc Hƣng Hải. 

+ Lƣu vực 2: Khu vực phía Nam thoát ra các ao, hồ, kênh tiêu thủy lợi rồi 

thoát ra sông thủy nông. 

+ Lƣu vực 3: Khu vực phía Đông thoát ra các ao, hồ, kênh tiêu thủy lợi rồi 

thoát ra sông và trạm bơm Cầu Dừa. 

- Bổ sung xây dựng tuyến cống thoát nƣớc trong các khu dân cƣ, đảm bảo tiết 

diện thoát nƣớc. 

- Xây dựng hệ thống cống thoát trong khu đô thị mới, khu công nghiệp. 

- Hệ thống thoát nƣớc mặt sẽ đƣợc thiết kế là hệ thống thoát nƣớc tự chảy, 

riêng. Đƣờng cống đƣợc bố trí dƣới lòng đƣờng, bố trí dọc theo các tuyến cống là 

các hố ga thu nƣớc hàm ếch để thu nƣớc mặt của hệ thống đƣờng giao thông, đảm 

bảo mặt đƣờng luôn khô ráo nƣớc khi có mƣa lớn. Sử dụng hệ thống cống bê tông 

cốt thép có đƣờng kính từ D600 – D1000. 

- Cải tạo mƣơng dẫn vào trạm bơm. 

 

5. Hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang toàn xã và 

vệ sinh môi trường. 

* Nƣớc thải sinh hoạt, dịch vụ công cộng: 

- Hệ thống cống thoát nƣớc: Nƣớc thải sau khi xử lý cục bộ tại bể tự hoại ở 

mỗi gia đình từ các khu dân cƣ đƣợc thoát ra hệ thống cống bê tông kín rồi thu gom 

về trạm xử lý nƣớc thải số 1 phía Nam khu An Nhân Tây – thị trấn Tứ Kỳ.  

- Lựa chọn phƣơng án thoát nƣớc nửa riêng, trong các ngõ xóm bố trí rãnh 

thoát nƣớc chung cho nƣớc mƣa và nƣớc thải, cuối tuyến của các rãnh thoát nƣớc 

chung bố trí các giếng tách dòng để thu nƣớc thải và nƣớc mƣa đợt đầu để thu gom 

về khu vực xử lý.  

- Tại những trục đƣờng quy hoạch mới, dọc các đƣờng trục thôn, đƣờng trục 

xã đặt dƣới vỉa hè, dọc theo các tuyến đƣờng trong thôn và khu đô thị mới (tùy khu 
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vực cụ thể có thể đặt ống dọc 2 bên vỉa hè hoặc 1 bên), sử dụng ống đƣờng kính 

D300. 

- Tại khu vực sản xuất công nghiệp, nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý riêng 

đảm bảo yêu cầu nguồn tiếp nhận trƣớc khi xả. 

* Đất bãi thải, xử lý rác thải: 

+ Điểm 1 nằm ở phía Đông Bắc của thôn Gia Lộc với diện tích 0,57ha. 

+ Điểm 2 nằm ở phía Tây Nam của thôn La Giang, mở rộng 0,3ha với tổng 

diện tích 0,6ha. 

+ Điểm 3 nằm ở phía Nam của thôn Nho Lâm, mở rộng 0,11ha với tổng diện 

tích 0,26ha. 

* Đất nghĩa trang nghĩa địa: 

  + Nghĩa địa thôn La Giang: Điểm 1 diện tích 0,79 ha. (hiện trạng 0,23ha, mở 

rộng thêm 0,56ha về phía Tây Bắc của nghĩa địa hiện trạng) và điểm 2 diện tích 

0,97 ha. (hiện trạng 0,47ha, mở rộng thêm 0,5ha về phía Đông Bắc của nghĩa địa 

hiện trạng). 

+ Nghĩa địa thôn Gia Lộc: Điểm 1 diện tích 0,86 ha. (hiện trạng 0,27ha, mở 

rộng thêm 0,59ha) và điểm 2 diện tích 0,61 ha. (hiện trạng 0,44ha, mở rộng thêm 

0,17ha về phía Đông Bắc của nghĩa địa hiện trạng). 

+ Nghĩa địa thôn Đồng Kênh: diện tích 0,57ha. (hiện trạng 0,29ha, mở rộng 

thêm 0,28ha về phía Nam của nghĩa địa hiện trạng). 

+ Nghĩa địa thôn Mỹ Ân: Điểm 1 giữ nguyên, diện tích 0,22ha và điểm 2 diện 

tích 2,26ha (hiện trạng 0,19ha, mở rộng thêm 2,07ha về phía Đông Nam của nghĩa 

địa hiện trạng ). 

+ Nghĩa địa thôn Nho Lâm: Điểm 1 giữ nguyên, diện tích 0,53ha và điểm 2 

diện tích 0,33ha (hiện trạng 0,13ha, mở rộng thêm 0,2ha về phía Bắc của nghĩa địa 

hiện trạng ). 

+ Nghĩa địa thôn Lâm Đồng: Điểm 1 diện tích 0,4ha (hiện trạng 0,3ha, mở 

rộng thêm 0,1ha ), điểm 2 giữ nguyên diện tích 0,2ha và điểm 3 quy hoạch mới về 

phía Nam của thôn, diện tích 1,9ha. 

 Xung quanh nghĩa địa giáp khu dân cƣ trồng cây xanh cách ly đảm bảo 

khoảng cách. 
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Chƣơng III: 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. UBND xã 

Có trách nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện triển khai công tác quản lý trên địa bàn theo Quy định này. 

2. Quản lý quy hoạch đã công bố, quản lý đất đai trên địa bàn. 

3. Hàng năm tổng hợp báo cáo UBND Huyện về các vùng quy hoạch quá 3 

năm không thực hiện, các diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng 

mục đích. 

4. Tổ chức sửa chữa, xây dựng mới và nâng cấp lề đƣờng trong các thôn xóm 

khu dân cƣ theo hình thức Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm. 

7. Đánh giá việc thực hiện của tổ chức, thôn, tổ, cá nhân, hộ gia đình trong 

việc thực hiện các quy định về quản lý xây dựng nếp sống văn hoá và quy định công 

nhận danh hiệu văn hoá. 

9. Triển khai các hộ nhân dân, các tổ chức, cơ quan ký cam kết về thực hiện 

quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị theo quy định quy chế này. 

Điều 11. Trách nhiệm của trƣởng các thôn. 

1. Thƣờng xuyên đôn đốc nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa 

bàn mình quản lý thực hiện đúng Quy định quản lý về quy hoạch xây dựng . 

2. Kiểm tra phát hiện kịp thời những hành vi, vi phạm về quy đinh quản lý 

quy hoạch, những sự cố hƣ hỏng các công trình kỹ thuật hạ tầng báo về UBND xã. 

3. Chịu trách nhiệm trƣớc UBND xã về các công trình hạ tầng kỹ thuật trên 

địa bàn đƣợc giao tự quản. 

Điều 12. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, các công ty 

doanh nghiệp trên địa bàn  

1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm triển khai cho cán bộ, 

nhân viên, công nhân học tập để thực hiện đúng các quy định về quản lý tại bản 

Quy định này. 

2. Các cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm tự nghiên cứu, học tập để thực 

hiện đúng các quy định về quản lý tại bản Quy định này. 

3. Phát hiện và báo cáo kịp thời đến Trƣởng Thôn hoặc UBND xã về những 

hành vi, vi phạm các quy định về xây dựng . 

4. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau: 

a) Không lấn chiếm hoặc tự ý sử dụng các công trình giao thông nhƣ: Mặt 

đƣờng, lề đƣờng, hệ thống thoát nƣớc và hành lang an toàn cống, biển báo giao 

thông, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 

b) Không đỗ xe trên lề đƣờng, lòng đƣờng qua đêm và các khu vực cấm đỗ. 

c) Không tự ý chặt tỉa, bẻ cây xanh ven đƣờng và những khu vực công cộng 

khác. 
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d) Không đổ rác, đất đá và các chất thải ra mặt đƣờng, lề đƣờng, nơi công 

cộng và hệ thống thoát nƣớc thải. 

đ) Công trình vệ sinh phải thông qua bể phốt không thải trực tiếp vào hệ 

thống thoát nƣớc chung của xã. 

e) Tham gia xây dựng hè phố và quản lý cây xanh hè phố trƣớc nhà ở, trụ sở, 

công sở. 

Điều 13. Xử lý vi phạm 

1. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm quy định này thì tuy 

theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, sẽ bị xử lý vi phạm hành chính 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật xây dựng, Luật giao thông đƣờng bộ 

và các quy định pháp luật khác do nhà nƣớc ban hành. 

2. Cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực quản lý 

để gây phiền hà, sách nhiễu, nhận hối lộ hoặc không thực hiện đầy đủ chức trách, 

tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự./. 


