
 

Số: 38 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại:  0251.843188                      

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG  

Số:             /SXD-TTr 

V/v góp ý dự thảo Quyết định về 

việc phân cấp tổ chức thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính và quyết định cưỡng chế thi 

hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính về trật tự xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày         tháng        năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố 

Long Khánh. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10057/UBND-KTN ngày 

26/9/2022 về việc xây dựng quy định phân công nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế công 

trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các đơn vị liên quan tham mưu 

đề xuất trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng 

đã hoàn thiện dự thảo Quyết định về việc phân cấp tổ chức thi hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm dự 

thảo). 

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và 

thành phố Long Khánh nghiên cứu cho ý kiến về bản Dự thảo; ý kiến góp ý gửi về 

Sở Xây dựng trước ngày 24/11/2022. Quá thời gian này nếu Sở Xây dựng chưa 

nhận được ý kiến của đơn vị thì xem như thống nhất với nội dung bản Dự thảo, Sở 

Xây dựng sẽ tổng hợp trình thẩm định theo quy định. 

Trên đây là nội dung đề nghị góp ý dự thảo Quyết định phân cấp tổ chức 

cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề nghị 

các đơn vị quan tâm phối hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở (b/c); 
- Các phòng chuyên môn 
 thuộc Sở (ý kiến góp ý gửi về TTr Sở); 
- Thanh tra Sở; 
- Lưu: VT, TTr.Tùng. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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