
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM KỲ

#SoKyHieuVanBan
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 
của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về xây dựng 

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

#DiaDiemNgayBanHanh 

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- UBND xã, phường. 

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (Nghị định 16/2022/NĐ-CP), có 
hiệu lực thi hành từ ngày 28/01/2022; để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung 
quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP, UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến Nghị định 16/2022/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về 
xây dựng.

2. Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Đội quy tắc đô thị, Phòng Tư 
pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, tập huấn Nghị định 
16/2022/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực 
hiện, tham mưu việc xử lý vi phạm hành chính về xây dựng tại các phòng, ban, 
đơn vị, UBND xã, phường.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các 
phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường có ý kiến phản ánh về UBND thành 
phố (thông qua Phòng Quản lý đô thị thành phố) để được hướng dẫn kịp thời. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các 
xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Lưu:VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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