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THÔNG BÁO 

Kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện Kết luận số 03/KL-STP 

 ngày 29/8/2022 của Trưởng đoàn kiểm tra tại UBND huyện Tu Mơ Rông 

 

 Ngày 29/8/2022, Trưởng Đoàn kiểm tra ban hành Kết luận số 03/KL-STP về 

kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trong 

lĩnh vực xây dựng, y tế trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Kết luận kiểm tra). 

 Căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 

12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính, Sở Tư pháp thông báo kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực 

hiện Kết luận kiểm tra tại UBND huyện Tu Mơ Rông, cụ thể như sau: 

 1. Thông tin chung về kết luận, kiến nghị và trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Kết luận kiểm tra của đối tượng được kiểm tra 

 Theo Kết luận kiểm tra, UBND huyện Tu Mơ Rông có trách nhiệm triển khai 

các nội dung sau: 

 + Chỉ đạo chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục ngay đối với các tồn tại, thiếu 

sót trong công tác xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực xây dựng, y 

tế tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về XLVPHC cho cán bộ và 

Nhân dân trên địa bàn. Chú trọng công tác kiểm tra việc XLVPHC nói chung và trong 

lĩnh vực xây dựng, y tế nói riêng. 

 + Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về 

công tác XPVPHC tại địa phương. 

 + Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác 

THPL về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác 

THPL về XLVPHC trên địa bàn.  

 + Chỉ đạo người có thẩm quyền đã ban hành các quyết định XPVPHC trong 

lĩnh vực xây dựng, y tế kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong quá trình kiểm tra; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức khắc 

những tồn tại, thiếu sót theo đúng quy định của Luật XLVPHC năm 2012; Luật 
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XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 

23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật XLVPHC. 

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ; đồng thời, thực hiện nghiêm túc 

việc thực hiện kết luận kiểm tra và báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra theo quy định 

tại Điều 17, 18 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ. 

 2. Thông tin về quá trình tổ chức chỉ đạo việc thực hiện Kết luận kiểm tra 

của đối tượng được kiểm tra: sau khi có Kết luận kiểm tra, UBND huyện Tu Mơ 

Rông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về 

XLVPHC cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo chấn chỉnh và khắc phục 

ngay đối với các tồn tại, thiếu sót trong công tác XPVPHC trong lĩnh vực xây dựng, y 

tế được nêu tại tiết 1.2, mục 1 Phần III Kết luận kiểm tra. Đồng thời, chỉ đạo Phòng 

Tư pháp theo dõi, hướng dẫn UBND các xã trong việc khắc phục các tồn tại, thiếu sót 

trong công tác XPVPHC trong lĩnh vực xây dựng, y tế trên địa bàn. 

3. Kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra: ngày 15/10/2022, UBND huyện Tu 

Mơ Rông đã có Báo cáo số 770/BC-UBND về kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra và 

tài liệu kiểm chứng kèm theo. Kết quả cho thấy, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có 

tồn tại, thiếu sót trong công tác XPVPHC trong lĩnh vực xây dựng, y tế trên địa bàn 

đã thực hiện chỉ đạo cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này nghiêm túc rút kinh 

nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục đối với việc lập biên bản vi phạm hành chính, quyết 

định XPVPHC; bổ sung các nội dung còn thiếu, xác minh, sửa đổi các nội dung sai 

sót, chưa rõ ràng, chưa cụ thể. Hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 

57 Luật XLVPHC năm 2012. UBND các xã có tồn tại, thiếu sót đã nhắc nhở, phê 

bình cán bộ chuyên môn, để không lặp lại các thiếu sót đã được chỉ ra. Ngoài ra, 

UBND huyện Tu Mơ Rông cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu UBND 

huyện kiểm tra việc XLVPHC nói chung và trong lĩnh vực xây dựng, y tế nói riêng; 

xây dựng biện pháp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp 

tham mưu về công tác XPVPHC tại địa phương; tổ chức và cử tham gia đầy đủ các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác thi hành pháp luật về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, 

công chức trực tiếp tham mưu công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn 

huyện. 

 4. Đánh giá việc thực hiện Kết luận kiểm tra: UBND huyện Tu Mơ Rông đã 

kịp thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có liên quan thực hiện Kết luận kiểm tra và đã 

hoàn thành việc thực hiện Kết luận kiểm tra. 
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 5. Quyết định của người có thẩm quyền ban hành Kết luận kiểm tra: Căn 

cứ kết quả theo dõi, Trưởng đoàn kiểm tra quyết định kết thúc việc theo dõi và lưu trữ 

hồ sơ theo dõi theo quy định hiện hành./.   

Nơi nhận:                    
- Giám đốc Sở (b/c); 

- UBND huyện Tu Mơ Rông (t/h); 

- Phòng Tư pháp huyện Tu Mơ Rông  

- Văn phòng Sở (đ/b); 
- Trang Thông tin điện tử Sở (để công khai); 

- Lưu VT, TTr/STP.  

NGƯỜI KÝ THÔNG BÁO 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Y Hòa 
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