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

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021 
V/v hướng dẫn xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực xây dựng 
 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 562/SXD-TTrS ngày 17/5/2021 của 

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong hoạt 
động xây dựng;  

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Nội dung thứ nhất 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3, Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép 

xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 53/2017/NĐ-CP) quy định các loại giấy 

tờ hợp pháp về đất đai trong đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan thuộc 

chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất để xem xét cấp giấy phép xây dựng.  

Đề nghị Sở Xây dựng Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu xem 

xét các loại giấy tờ về đất đai hiện có, đối chiếu với quy định tại khoản 5 Điều 3 

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP và khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để 
xem xét việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định. Nếu được cấp giấy 

phép xây dựng, Chủ đầu tư phải thực hiện theo giấy phép xây dựng được cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, quá trình xử lý và thực tế thi công, các cơ quan có 

thẩm quyền ở địa phương thiết lập hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Nội dung thứ hai 

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1993/BXD-TTr ngày 

31/5/2021 hướng dẫn áp dụng biện pháp ngăn chặn, đảm bảo xử lý vi phạm 

hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc 

Liêu nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 

- Lưu: VT, TTr. 
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