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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 206/SXD-TTra ngày 15/02/2019 
của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định xin ý kiến hướng dẫn về xử lý cưỡng chế 
tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có 
ý kiến như sau:  

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bình Định, Sở đã lập biên bản vi phạm 
hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên 
đối tượng vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt, trong đó có việc 
tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm nhưng Thanh tra Sở Xây dựng 
không có bộ máy để thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ phần công trình xây 
dựng vi phạm.  

Theo Luật Xây dựng 2014 thì ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về 
xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn, do đó Sở 
Xây dựng tỉnh Bình Định nghiên cứu, xem xét đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao 
cho các cơ quan cấp dưới phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thực hiện cưỡng chế 
công trình xây dựng vi phạm theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 
nghiên cứu thực hiện theo quy định pháp luật./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Chánh Thanh tra (để b/c); 
- Lưu VT, TTr. 
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