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Bắc Kạn, ngày     tháng 8 năm 2020 
 

 

Kính gửi: Công An huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 950/CABT ngày 31/7/2020 của Công 

An huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn v/v phối hợp giải quyết vụ việc.  

Sau khi xem xét Sở Xây dựng trao đổi như sau:  

Đối với việc quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 

26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng. Các nội dung trao đổi: Trách nhiệm về 

quản lý chất lượng của Chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng 

được quy định tại các điều: 4,5, 24, 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015. 

Đối với trường hợp vi phạm, về thẩm quyền xử phạt, quy định xử phạt thực 

hiện theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và 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.  

Các nội dung trao đổi, tùy thuộc vào hành vi và mức phạt tiền, thẩm quyền 

xử phạt xem xét áp dụng tại các điều: 70, 73, 76, 77, 78 Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017. 

Với nội dung trên, Sở Xây dựng phúc đáp để Công An huyện Bạch Thông 

được rõ. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo sở (b/c); 
Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT-TTr. 
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