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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại UBND thành phố Kon Tum
và UBND các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông
Thực hiện Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (THPL về XLVPHC) trong lĩnh
vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra xây dựng
Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc kiểm tra THPL về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
đối với UBND thành phố Kon Tum và UBND các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon
Plông là nhằm nắm bắt tình hình xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) của các
chức danh có thẩm quyền xử phạt. Qua đó, kiến nghị phát huy những ưu điểm, kết
quả đạt được, đồng thời, đề xuất với cơ quan có liên quan và người có thẩm quyền
những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu
quả quản lý nhà nước trong THPL về XLVPHC nói chung và XLVPHC trong lĩnh
vực tài nguyên và môi trường nói riêng.
2. Yêu cầu
Việc kiểm tra phải thực hiện khách quan, nghiêm túc, hiệu quả. Kiểm tra có
trọng tâm, trọng điểm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan
thuộc đối tượng kiểm tra.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI KỲ KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra việc áp dụng pháp luật XLVPHC trong lĩnh vực
tài nguyên và môi trường:
- Tổng số vụ vi phạm; tổng số vụ vi phạm bị XPVPHC; số vụ vi phạm bị
XPVPHC; số vụ chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự; số vụ
việc cơ quan tố tụng chuyển để XPVPHC;
- Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản
vi phạm hành chính và ban hành quyết định XPVPHC, quyết định tịch thu tang
vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu

quả trong trường hợp không ban hành quyết định XPVPHC, quyết định cưỡng chế
thi hành quyết định XPVPHC;
- Tình hình, kết quả thi hành quyết định XPVPHC, quyết định tịch thu tang
vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu
quả trong trường hợp không ban hành quyết định XPVPHC, quyết định cưỡng chế
thi hành quyết định XPVPHC;
- Việc thực hiện các quy định pháp luật về giải trình;
- Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục áp dụng các
biện pháp ngăn chặn và bảo đảm XPVPHC;
- Việc quản lý tiền thu từ XPVPHC, chứng từ thu nộp tiền phạt;
- Việc lưu trữ hồ sơ XPVPHC.
2. Hình thức kiểm tra
- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với các đơn vị được kiểm tra, nghe báo
cáo tình hình, kết quả công tác THPL về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường của các cơ quan được kiểm tra theo nội dung kiểm tra. Trong quá trình
làm việc trực tiếp và nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra đề nghị làm rõ hoặc yêu cầu giải
trình những vấn đề thuộc nội dung báo cáo; kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu liên
quan đến nội dung báo cáo (nếu cần).
- Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hồ sơ XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên
và môi trường do các chức danh có thẩm quyền xử phạt của UBND thành phố Kon
Tum và UBND các huyện Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông ra quyết định XPVPHC.
Trong trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ XPVPHC
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do các chức danh có thẩm quyền xử phạt
của UBND xã, phường, thị trấn thuộc các địa phương được kiểm tra.
Trong quá trình kiểm tra hồ sơ XPVPHC, Đoàn kiểm tra đề nghị làm rõ
hoặc giải trình một số vấn đề có liên quan; đồng thời, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành
giải thích, hướng dẫn cụ thể những vấn đề tồn đọng cần khắc phục, rút kinh
nghiệm (nếu có).
Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ dự thảo kết luận kiểm tra và gửi cho
đối tượng được kiểm tra để lấy ý kiến đối với các nội dung trong dự thảo kết luận
kiểm tra trước khi trình Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh ban hành kết luận kiểm tra.
3. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2020.
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN
1. Đối tượng kiểm tra
- UBND thành phố Kon Tum;
- UBND các huyện: Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông.

2. Thời gian kiểm tra
- UBND huyện Đăk Hà: Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020;
- UBND huyện Kon Rẫy: Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020.
- UBND huyện Kon Plông: Từ ngày 7/9/2020 đến ngày 11/9/2020.
- UBND thành phố Kon Tum: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020;
(Trong trường hợp có thay đổi thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ có thông
báo sau)
3. Thành phần Đoàn kiểm tra
Theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác THPL về
XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra Sở Tư pháp
Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện
đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch
này.
2. Văn phòng Sở Tư pháp
- Bố trí xe ô tô đưa, đón Đoàn kiểm tra trong suốt thời gian thực hiện việc
kiểm tra tại cơ quan được kiểm tra.
- Đảm bảo kinh phí cho Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
theo quy định.
3. Cơ quan được kiểm tra có trách nhiệm:
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị Báo cáo về tình hình XPVPHC và
Phụ lục danh mục các hồ sơ XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do
các chức danh có thẩm quyền xử phạt ra quyết định hoặc giao cho cấp phó ra quyết
định xử phạt trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2020 gửi
về Sở Tư pháp qua Thanh tra Sở trước ngày 6/8/2020 (kèm theo file điện tử vào địa
chỉ: thanhtrastpkt@gmail.com).
- Bố trí địa điểm làm việc và thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra gồm:
Đại diện Lãnh đạo UBND và đại diện lãnh đạo các Phòng, ban thuộc UBND các
huyện, thành phố được kiểm tra gồm: Văn phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi
trường, Y tế, Công an, Tài chính, Nội vụ và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn
vị khác có liên quan.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị (nếu có phát sinh) chuẩn bị nội dung, địa điểm
làm việc với Đoàn kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác THPL về XLVPHC trong lĩnh vực
tài nguyên và môi trường tại UBND thành phố Kon Tum và UBND các huyện Đăk
Hà, Kon Rẫy, Kon Plông./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/b);
- Lãnh đạo Sở (đ/b);
- UBND thành phố Kon Tum (t/h);
- UBND các huyện: Đăk Hà, Kon Rẫy,
Kon Plông (t/h);
- Chánh Văn phòng Sở (p/h);
- Phòng XD, KT và TDTHPL (p/h);
- Phòng HC và BTTP (p/h);
- Thành viên Đoàn kiểm tra (t/h);
- Lưu VT, TTr/STP.
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