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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực
tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi
phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của
Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính;
Thực hiện Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 88/TTr-STP ngày
14 tháng 7 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
năm 2020 trên địa bàn tỉnh, gồm các thành viên có tên sau:
1. Trưởng đoàn: Ông Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp.
2. Phó trưởng đoàn: Ông Vương Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
3. Các thành viên:
- Ông Vũ Quốc Thịnh - Trưởng phòng Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo
dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp;
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- Ông Phạm Văn Chung - Trưởng phòng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư
pháp - Sở Tư pháp;
- Ông Đỗ Văn Nhân - Chánh Thanh tra - Sở Tư pháp;
- Bà Lê Thị Tố Nga - Thanh tra viên - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Nội dung kiểm tra; quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra và
đối tượng kiểm tra
1. Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị
định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra,
xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch kiểm tra, Đề cương kiểm
tra và tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 tại Ủy ban nhân dân thành phố
Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông.
Thời gian tiến hành kiểm tra: Trong Quý III năm 2020.
2. Đoàn kiểm tra sử dụng con dấu của Sở Tư pháp trong quá trình hoạt
động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
3. Quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra; trách nhiệm của Trưởng
Đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Điều 9,
Điều 10 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Quyền hạn, trách nhiệm của đối tượng kiểm tra: Thực hiện theo quy
định tại Điều 16 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
5. Kinh phí thực hiện kiểm tra: Sử dụng kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh
cấp cho Sở Tư pháp năm 2020.
6. Kết thúc đợt kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ủy ban
nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện: Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CTUBND tỉnh;
- Lưu: VT-NC(NTT).
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