
Kính gửi: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh Phú Yên;  

- Báo Phú Yên. 

 Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngành xây dựng quản lý (viết tắt 

là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế 

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 và Nghị định số 21/2020/NĐ-

CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ.  

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng đã biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến 

về một số điểm mới tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng (Đính kèm 

theo văn bản này). 

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý trật 

tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông, UBND cấp huyện, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Phú Yên và Báo Phú 

Yên phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung tài liệu nêu trên 

trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh các cấp, báo chí để các tổ chúc, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ các cơ quan, đơn vị và địa 

phương./. 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:  ……… /SXD-TTr 

V/v Tuyên truyền, phổ biến một số 

quy định mới về xử lý vi phạm trật 

tự xây dựng 

Phú Yên, ngày  .….   tháng 5 năm 2022 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ SXD (b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng;  

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT,P2(HVĐ_02b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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