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V/v thông tin công khai trên 

cổng thông tin điện tử về các 

hành vi vi phạm trật tự xây dựng 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; 

UBND huyện Côn Đảo đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thông 

tin công khai trên cổng thông tin điện tử về các vi phạm trật tự xây dựng để nhân 

dân và chính quyền cùng giám sát việc tuân thủ chấp hành của những cá nhân, tổ 

chức vi phạm về trật tự xây dựng cụ thể như sau: 

1. Nội dung thông tin công khai 

Họ và tên cá nhân vi phạm: Bà Trần Thị Phương 

Nơi ở hiện tại: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo. 

Nghề nghiệp: Nội trợ 

Hành vi vi phạm:  

- Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép mà theo quy 

định phải có giấy phép xây dựng. 

- Đã bị lập biên bản vi phạm hành chính mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi 

vi phạm. 

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm. 

Quy định tại Điểm a Khoản 5, Điểm a Khoản 8, Điểm a Khoản 9 Điều 15 

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

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, 

kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển 

nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:  

- 15.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) đối với hành vi 

tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép mà theo quy định phải 

có giấy phép xây dựng 

- 10.000.000 đồng (bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) đối với hành vi đã bị 

lập biên bản vi phạm hành chính mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. 

  ỦY BAN NHÂN DÂN  

   HUYỆN CÔN ĐẢO 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:              /UBND-TNMT Côn Đảo, ngày      tháng     năm 2020. 
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- 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn) đối với hành vi 

đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm. 

Hình thức phạt bổ sung: Không 

(Kèm theo bản sao Quyết định số 859/QĐ-XPVPHC ngày 07/8/2020; 

Quyết định số 860/QĐ-XPVPHC ngày 07/8/2020  và Quyết định số 883/QĐ-

XPVPHC ngày 13/8/2020 của Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo) 

 2. Thời gian thực hiện Quyết định: 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính
 
bà 

Trần Thị Phương phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

xây dựng. Hết thời hạn này bà Trần Thị Phương không xuất trình người có thẩm 

quyền xử phạt giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công 

trình, phần công trình vi phạm theo quy định. 

          3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung 

thông tin công khai nêu trên, lên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện theo 

quy định./. 
  

Nơi nhận:                                                                    CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Văn phòng huyện; 

- Phòng TNMT huyện; 

- Lưu VT, TNMT; 
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