a) Thực hiện thẩm tra dự án do mình lập
hoặc công trình do mình thiết kế;

tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công,
dự án PPP;

b) Báo cáo kết quả thẩm tra không
chính xác.

b) Hợp đồng xây dựng không sử dụng
ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hủy kết quả thẩm tra với hành vi
quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc lập lại kết quả thẩm tra với hành
vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối
với công trình xây dựng đang thi công.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc ký hợp đồng thầu phụ đúng quy
định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1
Điều này;
b) Buộc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong
hợp đồng xây dựng theo quy định với hành vi
quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
V. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO
QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
Vi phạm quy định về đào tạo quản lý vận
hành nhà chung cư được quy định tại Điều
62 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày
28/01/2022, cụ thể:

IV. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng
được quy định tại Điều 37 Nghị định số
16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, cụ thể:
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến
60.000.000 đồng có một trong các hành vi
sau đây:
a) Ký kết hợp đồng thầu phụ không đúng
quy định đối với công trình sử dụng vốn đầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến
40.000.000 đồng đối với hành vi cấp giấy
chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về
quản lý vận hành nhà chung cư không đúng
mẫu quy định.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT
VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC
XÂY DỰNG
(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)

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc
hủy giấy chứng nhận đã cấp không đúng
mẫu và cấp lại giấy chứng nhận đúng mẫu
với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
“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 có
hiệu lực từ ngày 28 tháng 01 năm 2022”

Quảng Ninh – 2022

I. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH
QUY HOẠCH XÂY DỰNG,
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Vi phạm quy định về điều chỉnh quy
hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch đô thị
được quy định tại Điều 10 Nghị định số
16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, cụ thể:

hoạch phân khu xây dựng với hành vi quy
định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với
công trình chưa khởi công hoặc đang thi
công xây dựng công trình.

a) Buộc tổ chức thi tuyển phương án kiến
trúc với hành vi quy định tại khoản 1 Điều
này đối với công trình chưa khởi công xây
dựng công trình;
b) Buộc lập lại hồ sơ thiết kế kiến trúc và
xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia, thiết kế kiến trúc đúng quy định
với hành vi quy định tại điểm a, điểm c
khoản 2 Điều này đối với công trình chưa
khởi công xây dựng;

a) Điều chỉnh quy hoạch không phù hợp
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn
áp dụng;
b) Điều chỉnh quy hoạch không đúng căn
cứ, điều kiện, nguyên tắc, trình tự điều chỉnh;

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc điều chỉnh lại quy hoạch xây
dựng đúng quy định với hành vi quy định tại
điểm a, điểm b khoản 1 Điều này đối với
công trình chưa khởi công hoặc đang thi
công xây dựng công trình;
b) Buộc điều chỉnh bản vẽ tổng mặt
bằng, phương án kiến trúc công trình, giải
pháp về hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy

c) Tổ chức thiết kế kiến trúc không đúng
quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

1. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến
300.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:

c) Điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng,
phương án kiến trúc công trình, giải pháp về
hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ
sở đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô
nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu
tư xây dựng nhà ở chung cư) không phù hợp
với quy hoạch phân khu xây dựng.

b) Không tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế
kiến trúc và thiết kế kiến trúc theo quy định;

II. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ
HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC
Vi phạm quy định về hoạt động kiến trúc
được quy định tại Điều 11 Nghị định số
16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, cụ thể:
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến
60.000.000 đồng đối với hành vi không tổ
chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với
công trình yêu cầu phải thi tuyển.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến
80.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
a) Lập hồ sơ thiết kế kiến trúc và xây
dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia;

c) Buộc tổ chức lập lại nhiệm vụ thiết kế
kiến trúc và thiết kế kiến trúc theo quy định
với hành vi quy định tại điểm b khoản 2
Điều này đối với công trình chưa khởi công
xây dựng.
III. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH, THIẾT KẾ,
DỰ TOÁN XÂY DỰNG
Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu
tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán xây
dựng được quy định tại Điều 29 Nghị định số
16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, cụ thể:
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến
30.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:

