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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình  

xây dựng vi phạm về trật tự xây dựng. 
. 

 

 Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC lập ngày 12 tháng 9 
năm 2022 của UBND phường Sông Bằng; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2314/QĐ-XPVPHC ngày 21 

tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố Cao Bằng; 

 Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-GQXP ngày 01/11/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Xét Công văn số 483/UBND-ĐC ngày 21 tháng 11 năm 2022 của UBND 

phường Sông Bằng và Tờ trình số 76/Tr-ĐQLTTĐT, ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng. 

Cá nhân vi phạm về trật tự xây dựng có tên sau đây:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Xoan  (là chủ đầu tư xây dựng công trình). 

Giới tính: Nữ;  Ngày, tháng, năm sinh: 09/9/1961;  Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Nơi ở hiện tại: Tổ 10, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

 Số CCCD: 004161001217;      Cấp ngày: 01/5/2021; 

Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ xây dựng: Tổ 11, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng. 

Không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 81 Nghị định số 

16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, cụ thể: Đã quá thời hạn 60 ngày 

kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính mà bà Nguyễn Thị Xoan không xuất 

trình được giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. 

 Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ. 

  Tôi: Vũ Văn Đệ; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng, 

thông báo bà Nguyễn Thị Xoan phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình 

xây dựng vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo (tính 

theo dấu bưu điện).  

 Hết thời hạn này mà bà Nguyễn Thị Xoan không thực hiện thì bị cưỡng chế 

thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định tại  

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. 
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Thông báo này được niêm yết công khai tại công trình vi phạm để cá nhân 

vi phạm biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Cá nhân vi phạm (để t/h); 
- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- UBND phường Sông Bằng; 

- Tổ trưởng tổ 11 phường Sông Bằng; 

- Đội QLTTĐT (lưu hồ sơ) 

- Lưu: VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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