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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

V/v phúc đáp Văn bản số 
2703/SCT-TTr của Sở Công 

thương tỉnh Thái Nguyên 

 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2703/SCT-TTr ngày 12/10/2022 
của Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm hành 
chính liên quan đến việc khai thác mỏ đá vôi. 

 Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Điểm d, khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa 
đổi năm 2020 quy định nguyên tắc xử lý vi phạm: “Chỉ xử phạt vi phạm hành 
chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định”. 

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 không quy định xử phạt đối với 
hành vi khai thác chưa đúng thiết kế khai thác mỏ được thẩm định, phê duyệt; 
khai thác chưa phù hợp thiết kế khai thác mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt 
theo như nội dung Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên đã nêu tại Công văn số 
2703/SCT-TTr. 

Để xử lý vi phạm hành chính nêu trên, đề nghị Sở Công thương tỉnh Thái 
Nguyên căn cứ hồ sơ tài liệu, đối chiếu với các hành vi quy định tại các Nghị định 
xử phạt chuyên ngành khác và pháp luật có liên quan để xác định và xử lý theo 
quy định. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Công thương tỉnh Thái 
Nguyên nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- Lưu: VT, TTr. 
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