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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 tại Sở  ài nguyên và  ôi trường 

 
 

Thực hiện nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh  ình  ịnh, được 

ban hành kèm theo Quyết định số 2637/Q -UBND ngày 24/6/2021 của UBND 

tỉnh, Sở  ài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại 

Sở như sau: 

I. MỤC ĐÍ  , YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Sở  ài nguyên và Môi trường. 

-  ăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về 

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực; sự phối 

hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong quá trình tổ 

chức triển khai thi hành Luật. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm 

của các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được giao. 

-  hường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng 

mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, 

hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật. 

II. N I DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật; tham gia tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán 

triệt nội dung của Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc phòng, đơn vị mình. 

Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan cử công chức, viên 

chức và người lao động tham gia Hội nghị quán triệt, tập huấn chuyên sâu và bồi 

dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực 
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hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính 

khi Sở  ư pháp chủ trì tổ chức theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 

2637/Q -UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh. 

2. Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp 

với Luật 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật do   N ,   N  tỉnh ban hành 

(thuộc lĩnh vực quản lý của phòng, đơn vị và do phòng, đơn vị tham mưu ban 

hành) cho phù hợp với Luật.  

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ đồng 

kiểm tra, rà soát nội bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo 

quy định tại khoản 1  iều 21 Nghị định số 81/2013/N -CP ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26, khoản 27  iều 1 Nghị 

định số 97/2017/N -CP ngày 18/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 81/2013/N -CP. 

III. TỔ CHỨC THỰC HI N 

1. Căn cứ các nhiệm được giao tại Kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc 

Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với Thanh tra 

Sở để thực hiện. 

2. Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; tham mưu 

Giám đốc Sở rà soát, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao trong Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện chung của Sở để báo 

cáo UBND tỉnh và Sở  ư pháp (khi có yêu cầu). 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu các phòng, đơn vị thuộc Sở có 

khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

(qua Thanh tra Sở) để chỉ đạo, giải quyết. 

 rên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị 

các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở  ư pháp (để biết); 

- Giám đốc Sở, các PG  Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Lưu: V ,   RA. VL.(15) 
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