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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày        tháng 01 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 

phủ; 

Căn cứ Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy 

định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về 

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi 

hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kiến nghị, đề xuất biện pháp xử 

lý để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn tỉnh. 

Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị 

xử lý nghiêm minh, đảm bảo chính xác, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục pháp 

luật quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường. 

II. NỘI DUNG: 

1. Nhiệm vụ chủ yếu: 

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm hành chính thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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- Thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành. 

- Phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền 

pháp luật, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho công chức thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc báo cáo kết quả thực hiện việc xử lý vi 

phạm hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.  

- Rà soát, theo dõi, tổng hợp các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện áp dụng các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kiến nghị 

cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành văn bản mới cho phù hợp. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của 

Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ 

liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Thời gian thực hiện: Cả năm 2018. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở chủ trì, tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác xử lý vi 

phạm hành chính theo nội dung Kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo 

lãnh đạo Sở, UBND tỉnh theo quy định.   

2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

công chức có thẩm quyền đang thi hành công vụ trong quá trình thi hành công vụ 

phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện vi phạm hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Phối hợp thực hiện xử lý vi phạm hành chính và 

triển khai các các nội dung có liên quan theo yêu cầu. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

đăng tải Kế hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan trên website của Sở./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng  chuyên môn ; 

- Lưu VT, TTr.(Thu) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Nguyên 
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