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NGHỊ ĐỊNH
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
_________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chính phủ ban hành Nghị định 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.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7, Điều 63, Điều 64 và Điều 67 của
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 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
1. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 7 như sau:
“g) Thẩm tra thiết kế xây dựng”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 63 như sau:
“a) Người được thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực
hiện chuyển đổi, bán, cho thuê lại nhà ở không được sự đồng ý của cơ
quan có thẩm quyền theo quy định.”
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3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 63 như sau:
“d) Bán, cho thuê mua, đổi, thế chấp hoặc góp vốn bằng nhà ở mà
nhà ở đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.”
4. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 64 như sau:
“c) Cho thuê lại hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ.”
5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 67 như sau:
“a) Chiếm dụng hoặc sử dụng công sở vào các mục đích sản xuất,
kinh doanh, cho thuê làm nhà ở hoặc các mục đích khác không đúng công
năng sử dụng của công sở.”
Điều 2. Bãi bỏ các quy định sau:
1. Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 7.
2. Bãi bỏ điểm d, điểm đ khoản 2; điểm d khoản 3; điểm d, điểm đ,
điểm i, khoản 5 Điều 23.
3. Bãi bỏ khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 38.
4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 39.
5. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 60.
6. Bãi bỏ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 61.
Điều 3. Xử lý chuyển tiếp
1. Hành vi vi phạm hành chính thuộc điểm c, điểm d và thẩm tra dự
toán thuộc điểm g khoản 1 Điều 7; điểm d, điểm đ khoản 2; điểm d khoản 3
Điều 23; khoản 3 Điều 38; khoản 1 Điều 39; điểm a khoản 1 Điều 60;
điểm a, điểm b khoản 1 Điều 61; hành vi người được thuê, thuê mua nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước thực hiện cho mượn nhà ở không được sự đồng ý
của cơ quan có thẩm quyền theo quy định thuộc điểm a khoản 2 Điều 63,
hành vi tặng cho bằng nhà ở mà nhà ở đó không đảm bảo đầy đủ các điều
kiện theo quy định thuộc điểm d khoản 2 Điều 63, hành vi cho mượn nhà
ở công vụ thuộc điểm c khoản 2 Điều 64, hành vi chiếm dụng hoặc sử
dụng công sở vào các mục đích cho mượn nhà ở không đúng công năng sử
dụng của công sở thuộc điểm a khoản 4 Điều 67 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP
mà xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực nhưng đã có quyết
định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền mà chưa thực
hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định.
2. Trường hợp các hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này đã bị lập
biên bản vi phạm hành chính hoặc được phát hiện sau ngày Nghị định này
có hiệu lực thi hành thì không xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020
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Điều 5. Tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

