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Quãn 1 cong tác thi hành pháp iut v xii 1 vi phim hành chInh
trên dia bàn thi xã Ciia Lô nàm 2021
Thirc hin Lut th 1 van bàn vi phrn hành chInh nãm 2013 và các van
bàn huó'ng dn thi hành, K hoach s 97/KH-UBND ngày 22/01/2020 cüa
UBND tinh Ngh An v Quân 1 cong tác thi hành pháp !ut v xi1r 1 vi phm
hành chinh trên dja bàn tinh Ngh An nãm 2021, UBND thj xã ban hành kê
hoach nhu sau:
I. MUC DI CH, YEU CAU
1. Muc thch
- Tiêp mc tuyên truyn, ph bin Luât xir ! vi phm hành chInh, Nghj djnh
so 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt
so diêu và bin pháp thi hành Lut xir 12 vi phtm hành chInh, Nghj djnh s
1 9/2020/NED-CP ngày 12/2/2020 cüa ChInh phü ye kim tra, xir 1 k' 1ut trong
thi hành pháp 1ut v xir 1 vi phm hành chInh.
- Dánh giá thirc trng thi hành pháp !ut v xir 1 vi phm hành chInh ti
da phuolTig, kip thyi phát hin nhüng tn tai, hn ch, sai sot trong qua trInh áp
dung pháp luât v th 1)2 vi phm hành chInh d chin chinh khc phic, don doe,
chi do thirc hin nghiêm tilic các quy djnh pháp 1ut, dng thñ phát hin nhü'ng
vuâng mac, bitt cp d có kin nghj thrc hin các giài pháp nhäm nâng cao hiu
qua thi hành pháp 1ut v xü 1)2 vi phtm hành chInh, gop phn hoàn thin h
tMng pháp 1ut.
2. Yêu cãu
- Quán 1)2 cOng tác thi hành pháp 1utt v xü 1)2 vi phm hành chInh phài dam
bão trin khai dng b, thng nht, dng thii có tr9ng tam, tr9ng diem; kêt hcTp
quán 1)2 theo linh virc và theo dja bàn; cOng tác ki&rn tra vic thi hành pháp 1ut ye
xr 1)2 vi phm hành chInh phài dCing nguyen tic, thm quyn, trách nhim.
- Thirc hin dày dü ni dung quàn 1)2 nhà nu'c ye thi hành pháp 1ut xi 1)2
vi phm hành chInh theo quy djnh.
- Xác djnh ci th nôi dung cOng viêc, phu'Gng pháp, thOi han hoàn thành,
phân cOng trách nhim ciT th trong cOng tác quán 1)2 xi.r 1)2 vi phm hành chInh.
Dam báo sr phi hçTp chat chë gi1ta các ca quan, to chirc, cá nhân có lien quan
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vic thirc hiên K hotch và theo Quy ch phi hçrp trong quán 1 nhà nrc ye
cong tác thi hành pháp luât v xü 1 vi pharn hành chInh trên dja bàn thj xa.
II. NO! DUNG THU'C HhIN
1. Xây dirng, hoàn thin phãp 1ut v xü' 1 vi phm hãnh chInh
- Tip tuc rà soát, theo dOi, dánh giá tInh thông nht, dông b và tInh khà
thi cüa Lut xü' 1 vi phirn hành chInh; Lut sü'a di, bô sung mt so diêu cüa
Lut xir 12 vi phrn hành chInh và các van bàn quy phm pháp 1ut có lien quan
den xr 1 vi phim hành chInh.
- Co' quan thirc hin: Các co quan chuyên mOn thuc UBND thj xã, các Co
quan, ban, ngành duac t chii'c theo ngành dpc dóng trên dja bàn thj xa.
- Ni dung thii'c hiên: Rà soát, phát hiên và 1p danh miic các van bàn quy
phrn pháp 1ut lien quan dn xiir 1 vi phirn hành chInh có ni dung khOng bão
darn tjnh khá thi hoãc có khó khãn, vung rnc, bt cp trong thirc tin thi hành;
dánh giá nguyen nhân, kin nghj gi1ri v UBND thj xã dé tOng hp'p gñ'i S Tu
pháp báo cáo d xut UBND tinh.
- Thi gian thrc hin: Thung xuyên.
2. Cong tác phô bin pháp luât, bôi dtrö'ng và huó'ng dan nghip viii pháp
1ut ye xir 1 vi pham hành chInh
2.1. Cong tác tuyên truyên, phô biln
- Ph bin, quán triêt Luât sü'a dôi, bO sung mt so diêu cña Lut xi:r 1)2
phm hành chInh dã dugc Quc hi khóa XIV kSf h9p thir 10 thông qua ngày
13/11/2020.
+ Hmnh thirc thirc hiên: T chii'i'c Hi nghj pM bin.
+ Co quan chü trI thrc hin: Phông Tu pháp.
+ Co quan phi hçip: Các co quan, don vj có lien quan trén dIa bàn thj xã.
+ Thai gian thixc hin: Sau khi có k hoch trién khai cüa B Tu pháp, S&
Tu' pháp.
- Tip t1ic tuyên truyn, pM bin Lut xu 1)2 vi phirn hành chInh và các van
bàn quy djnh chi ti&, hthng dn thi hành Lut xi1 1)2 vi phm hành chInh; Ngh
dinh s 19/2020/ND-CP ngày 12/2/2020 cüa ChInh phü ye kiêm tra, xi.r 1)2 kS' lut
trong thi hành pháp lut v xü' 1)2 vi phtrn hành chinh thông qua nhiêu hInh thiirc
khác nhau (phát t roi, t gp; thông qua tap san cüa Hôi dng phôi hçTp phô biên
giáo diic pháp 1ut; toa darn giái dáp nhitng khó khãn, vuó'ng mac...) nham càng
c6 kin thiirc cho dôi ngü can b, cong chñ'c và nâng cao nhn thrc, )2 thi.irc chap
hânh pháp luât v th 1)2 vi phtrn hành chInh cüa nhân dan trên dja bàn thi xä.
+ ThO'i gian thirc hin: Närn 2021.
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2.2. Cong tác tip huin, bi du'öng nghip vy
Tip t1ic t chirc tp hun, bi duO'ng nghip vi chuyên sâu cho di ngü can b,
cong chirc, viên chirc, nguô'i có thim quyn xr 1)2 vi phm hânh chInh, ngui có
thrn quyn 1p biên bàn vi phm ; thu tnring co quan, t chirc, cá nhân có lien quan
den vic thi hành pháp 1ut v x1r 1)2 vi phm hành chInh trên dja bàn thj xa.
+ Hmnh thüc thirc hin: T chuc các lop tp hun chuyên sau.
+ Co quan chii tn: Phông Tu pháp.
+ Co quan phi hçip: Các Co quan, don v có lien quan.
+ Thèi gian thirc hin: Qu)2 II, 111/2021.
2.3. Trin khai xây diing Co s& dtr 1iu quc gia v xir 1)2 vi phirn hành chInh
- Co quan chü trI thirc hin: Phông Tu pháp.
- Co quan phi hçp: Các co quan, don vj có lien quan.
- Thai gian thirc hin: Theo k hoch trin khai cüa B Tu' pháp, SO Tu' pháp.
3. Kim tra vic thi hãnh pháp 1ut ye xtr 12 vi phim hành chInh
3.1. Kiêm tra djnh kj' theo chuyên ct, Iinh vyc và dja bàn vic thi hành
pháp luçlt vxfr1 viphim hành chInh
3.1.1. N5i dung kiêm tra
- Kim tra vic thirc hin nhim vii quán 1)2 cOng tác thi hành pháp 1ut ye
xir 1)2 vi phm hành chjnh: Theo quy djnh ti Khoãn 3 Diu 11 Nghi. djnh s
19/2020/ND-CP ngày 12/2/2020 ci1a ChInh phü ye kiêm tra, xi:r 1)2 k5' 1ut trong
thi hành pháp 1ut v xO 1)2 vi phm hành chInh.
- Kim tra vic áp diing pháp 1ut v xi.r 1)2 vi phm hành chjnh: Theo quy
dnh ti Khoàn 1 Diu 11 Nghj djnh s 19/2020/ND-CP ngày 12/2/2020 cüa
ChInh phü v kim tra, xir 1)2 k)2 1ut trong thi hành pháp 1ut v xu 1)2 vi phm
hành chInh.
3.1.2. Liih vzc trQng tam kiem tra
Kim tra tInh hInh thi hành pháp 1ut ye xir 1)2 hành chInh trong 1mb virc
xây dçrng, dt dai, an toàn giao thông.
3.3.3. Dói tuclng kiém tra
- Kim tra vic thirc hin nhim vii quàn 1)2 nhà nu'Oc di vOi cong tác thi
hành pháp 1ut v x1r 1)2 vi phtm hành chInh trong lTnh virc xây dirng, dat dai cüa
phông Quàn 1)2 do thj, phông Tài nguyen mOi tru'mg và UBND các phtrOng.
- Kim tra vic ap dung pháp lut trong xO 1)2 vi phm hành chinh cüa
nguñ có thm quyn thuc phông Quân 1)2 do thl, phông Tài nguyen rnôi truOng
và UBND các phuOng.
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3.1.4. Phuo'ng thi,'c kiém tra
- UBND thi xã thânh lap Doàn kirn tra lien ngành do trung phông Tu
pháp lam tru'ng doân, các thành viên bao grn: Chuyên viên phông Tu pháp và
mt so phông, ban có lien quan do phàng Tu pháp tharn rnu'u.
- Doàn kirn tra tin hành kiêm tra h thng ho so, so sách, tài lieu có lien
quan dn viêc trin khai thuc hin nhiêm v1i quãn l nhâ nuc dôi vó'i cong tác
thi hânh pháp lut v xü l vi pharn hánh chInh và vic áp diing các quy djnh
cüa pháp lut v xi1r l vi phm hành chInh.
- Các co quan, don vi, Ca nhân duo'c kiêrn tra có trách nhim chuân bj ho so
và báo cáo gui Doàn kirn tra tnróc ngày kirn tra theo thông báo ljch kiêrn tra
cüa Doàn kiêm tra.
- Kt thiiic dot kim tra, Doân kim tra có trách nhiêrn thao muu Chü tjch
UBND thj xã Thông báo kt lutn kim tra va kin nghj các hInh thirc xir l,2 k
lut di vâi cac t chrc, Ca nhân có vi phtrn trong vic thi hánh pháp lut v xr
l vi phm hành chInh (nêu co).
3.2. Kjm tra dot xut vjêc dii hành phdp Iult v xü, Ij viphim han/i chInh
Viêc kirn tra dot xut du'oc thuc hiên Rhi nhân dup'c yêu câu, kiên nghj
cüa cá nhân, t6 chtrc hoc có phãn ánh cüa các phuung tin thông tin dti chñng
ye viêc áp dung pháp lut v xü' l vi phrn hành chInh chua chInh xác, có dâu
hiu xâm pharn quyn, lçii Ich hap pháp cüa cá nhân, t chic hoc qua theo dôi
phát hiên có d.0 hiêu vi pham trong thi hành pháp lut v th l vi phm hành
chInh xâm pham quyn, igi Ich hgp pháp cüa cá nhân, t chü'c.
- Co quan chü tn: Phông Tu' pháp.
- Co quan phi hcip: Các co quan, don vj có lien quan.
- Phuong thirc kim tra: UBND thj xä thành 1p Doán kiêm tra lien ngành
theo d nghi cua phông Tu pháp. Doân kim tra do trung phông Tu pháp lam
truing doàn, CáC thành viên gtrn: Chuyên viên phông Tu' pháp và các phông,
ban Co lien quan do phông Tu' pháp tham mu'u.
4. Thanh tra vic thi hành pháp 1ut ye xü' I vi phm
Phông Tu pháp chü trI, phM hpp vó'i các phông, ban, ngânh cp thj tharn muu
UBND thj xã thânh lap doàn thanh tra khi phát hin có dâu hiu vi phm, gay hu
qua nghiêm tr9ng trong vic thi hânh pháp 1ut v xñ' l vi phrn hánh chInh.
III. TO CH(JC THC HIN
1. Phn cong trách nhim
1.1. Plwng Tuplidp
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- Chi trI, phi hçp vi các phông, ban, ngành lien quan, UBND cap
phu'mg trin khai thirc hin có hiu qua k hotch nay; hu'óng dan, don doe,
kiêrn tra viêc thtrc hiên K hoach.
- Tham muu chü tjch UBND thj xã thành 1p Doàn lien ngành kiêm tra tInh
hInh thi hành pháp 1ut v xir l vi phtrn hành chInh theo djnh kS', chuyên dê a
dt xuk
- Tng hap tham mu'u UBND thj xä xây drng Báo cáo djnh k ye cOng tác
thi hành pháp lut v xii 1 vi phrn hành chInh trên dja bàn thi xã ding thii hin
quy djnh.
- Xây dirng dir toán kinh phi phic vii nhirn vii quán l cOng tác thi hânh
pháp 1ut v th 1 vi phm hành chInh trên dja bàn thj xà nãm 2021 glri phOng
Tài chInh thrn dinh.
2. Phàng Tài chin/i: Thârn djnh kinh phi thirc hin nhirn vii quán 1,2 cong
tác thi hành pháp 1ut v xr 1)2 vi phm hành chInh närn 2021 trInh UBND thj xà
xem xét, quyt djnh.
3. Gác pliàng, ban, ngànhi tlzj xä:
- Phi hap vi phông Tii pháp và các Ca quan, dan vj lien quan t chirc
triên khai thirc hin có hiu qua k hoch nay và xây dirng kê hoach trien khai
thirc hin nhim vi quán 1)2 cOng tác thi hành pháp lut v xü' 1)2 vi phm hành
chInh trong ph.rn vi ngành, linh vuc và dja phuang do rnInh quán 1)2 gui ye
phông Tu pháp trithe ngày 12/3/202 1 d t6ng hp báo cáo UBND thj xA.
- Cu thành viên tham gia Doàn kiêrn tra lien ngành cüa UBND tinh dé thirc
hin kim tra tInh hInh thi hành pháp 1ut v x1r 1)2 vi phtrn hành chInh khi nhn
dugc d nghj cüa phông Tu pháp.
- ThuOng xuyén thiic hin nhiêrn vu ki&n tra, Ui kiérn tra cOng tác thi hành
pháp 1utt v xü 1)2 vi phim hành chjnh theo thâm quyên.
- Nghiêrn ttic phi h9'p và kjp thai chi do các to chü'c, cá nhân có lien quan
chun bi dy dü các ni dung, tài lieu lien quan khi Doàn kirn tra yêu câu.
- Dinh k)2 thOng ke, báo cáo cOng tác thi hành pháp lu.t ye xi.r 1)2 vi phm
hành chInh trong các 1mb virc thuc phm vi quàn 1)2 cüa ngành theo dung thai
gian quy dnh và các yeu cu báo cáo dt xut (nêu co).
2. Chê dI thông kê và báo cáo
- Các phOng, ban, ngánh cp thj, UBND các phu'ng thirc hin nghiêm tue
vic thng ke và báo cáo tInh hInh thi hành pháp 1ut v xu 1)2 vi phm hành chInh
trong các lTnh virc thuc phm vi quán 1)2 cña ngành, don vj theo quy djnh gui ye
phOng Tu pháp d tng hop, tharn rnuu giñp Chü tjch UBND thj xâ xây dirng báo
cáo gui Sâ Tu pháp.
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- Thai dim 1y s lieu di vo.i báo cáo 06 tháng duc tInh tr ngày
01/01/2021 dn ht ngáy 30/6/2021, di vi báo cáo nãm ducc tInh tir ngây
01/01/2021 den ht ngãy 3 1/12/2021.
- Thai hn báo cáo: Di vri báo cáo djnh kSi 06 tháng g1ri trithc ngây
02/07/202 1, di vi báo cáo nãm gl'ri triIc ngày 03/01/2022.
Yêu cu các Thu tru'ó'ng các phông, ban, ngánh cap Thi, chü tjch UBND
các phung thu'c hin nghiêrn tiic k hoch nay. Trong qua trInh to chi.irc triên
khai thuc hiên, nu có vung mac, d nghj báo cáo v UBND thj xã (qua phông
Tu pháp) dé xern xét, giái quyêt. j No'i n/ian:
- SO Tu' pháp (b/c);
- Thu'O'ng trrc Tlij Oy — HDND thj xä (b/c);
- CT, các PCT UBND thj xã (b/c);
- Các phOng, ban, ngành, co' quaii có lien quail:
- UBND các phu'mg;
- Lu'u: VT, TP4

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
CHU TICH
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