
UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BQLKKT-QHHTTNMT Gia Lai, ngày      tháng 3 năm 2022 

V/v triển khai Nghị định số 

16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về xây dựng. 

 

 

 Kính gửi: 

            - Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa; 

 - Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; 

            - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. 

    

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

xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, theo đó Nghị định có hiệu lực từ ngày 

28/01/2022, thay thế 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 và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 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. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp để kịp thời nghiên 

cứu cập nhật, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

(Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây 

dựng được đăng tải trên Website của Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ 

http://bqlkkt.gialai.gov.vn)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Website BQLKKT; 

- Lưu: VT, QHHTTNMT (2). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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