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V/v hướng dẫn áp dụng biện  
pháp ngăn chặn, bảo đảm xử  

lý vi phạm hành chính 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2347/SXD-TTr ngày 21/12/2020 

của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng biện pháp 

ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; 

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

Khoản 3 Điều 125, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:“Người 

có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính quy định tại Chương II Phần thứ hai của Luật này thì có thẩm quyền 

tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính” (trong đó 

có các chức danh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chánh Thanh Sở, Trưởng 

Công an cấp xã, huyện).  

Tuy nhiên khoản 15 Điều 1, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP 

ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính chỉ được áp dụng khi nghị định quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình 

thức xử phạt này đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể”. 

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động đầu tư xây dựng quy định các chức 

danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và 

hình thức xử phạt bổ sung (Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn) nhưng 

không quy định thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương 



tiện. Vì vậy, các chức danh trên không có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương 

tiện vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. 

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

Yên nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, TTr. 
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