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              Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

 QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

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;  

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

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

phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022 tại Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, 

Ninh Bình, Hải Phòng, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Hòa 

Bình, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ  ế 

h ạch -Tài ch nh, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và 

đối tượng được kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà  để  á  cá ); 
- Các Th  trưởng; 
- Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, PC. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTNMT ngày     tháng    năm 2022  
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm tra công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm: 

- Xem xét, đánh giá công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính, động viên, khen thưởng cơ quan, tổ ch c, cá nhân có thành tích trong việc 

thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phát hiện những hạn 

chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. 

- Phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành ch nh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ ch c 

thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bả  đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với 

thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn  ản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan.   

2. Yêu cầu  

Việc kiểm tra thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công khai, minh 

bạch, nghiêm túc, hiệu quả. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không làm ảnh 

hướng đến hoạt động  ình thường của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được 

kiểm tra. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, NỘI DUNG 

KIỂM TRA, THỜI GIAN DỰ KIẾN KIỂM TRA, THỜI HẠN KIỂM TRA, 

THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đối tượng được kiểm tra 

Ủy ban nhân dân (sau đây gọi tắt là UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương gồm: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Phòng, Lâm 
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Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, 

Sơn La. 

2. Địa điểm kiểm tra 

Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, đơn vị được kiểm tra hoặc qua hình 

th c trực tuyến tr ng trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ph c tạp. 

3. Nội dung kiểm tra  

3.1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (gồm: đất đai; tài nguyên 

nước; khoáng sản; bảo vệ môi trường; đo đạc bản đồ; khí tượng thủy văn) 

- Công tác chỉ đạ , điều hành; việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển khai 

kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Tình hình  an hành văn  ản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi 

phạm hành chính; kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

- Tổ ch c công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ. 

- Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bả  đảm cho việc thi hành 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính theo từng ch c danh tại cơ quan, đơn vị. 

- Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính. 

- Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ ch c 

thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật khác có 

liên quan đến xử lý vi phạm hành chính. 

3.2. Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường năm 2022 (gồm: đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản; bảo vệ 

môi trường; đo đạc bản đồ; khí tượng thủy văn)  

- Tổng số vụ vi phạm; tổng số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính; 

số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý; số vụ 

chuyển cơ quan tố tụng để truy c u trách nhiệm hình sự; số vụ việc cơ quan tố 

tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành chính. 

- 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 xử phạt vi phạm hành chính, quyết 

định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả tr ng trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. 

- Tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết 

định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện 
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pháp khắc phục hậu quả tr ng trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. 

- 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 bả  đảm xử phạt vi phạm hành chính. 

- Việc quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, ch ng từ thu nộp tiền phạt. 

- Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. 

4. Thời gian dự kiến kiểm tra: Quý II, Quý III năm 2022.  

(Dự kiến cụ thể lịch làm việc của Đoàn kiểm tra kèm theo Kế hoạch này) 

5. Thành phần Đoàn kiểm tra 

Vụ Pháp chế là cơ quan chủ trì và Lãnh đạo Vụ Pháp chế là Trưởng Đ àn 

kiểm tra. Thành phần Đ àn kiểm tra gồm: Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ Pháp chế; 

đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai (Cục 

Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai), Tổng cục Môi trường (Cục Bảo vệ môi 

trường miền Bắc/Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên), Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền 

Bắc/Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung); mời đại diện Bộ Tư pháp 

(Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật).  

Thành phần cụ thể của Đ àn kiểm tra được quy định tại Quyết định kiểm 

tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tr ng các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, việc bổ sung, thay đổi 

thành viên của Đ àn kiểm tra được thực hiện căn c  tình hình thực tế và trong 

phạm vi các cơ quan, đơn vị nêu trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các biện pháp tổ chức thực hiện 

1.1. Phương thức thực hiện 

- Đ àn kiểm tra tiến hành kiểm tra định kỳ theo yêu cầu quản lý nhà nước 

về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể: (i) Làm việc trực tiếp, nghe báo cáo tình 

hình, kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của đối 

tượng được kiểm tra;  ii) Đ àn kiểm tra có thể đề nghị làm rõ hoặc yêu cầu cơ 

quan được kiểm tra giải trình những vấn đê thuộc nội dung báo cáo; (iii) Kiểm tra 

trực tiếp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung tr ng  á  cá   tr ng trường 

họp cần thiết). 

- Đ àn kiểm tra trực tiếp kiểm tra một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

do các ch c danh có thẩm quyền xử phạt của một số đơn vị thuộc đối tượng được 

kiểm tra ban hành. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, 

Đ àn kiểm tra đề nghị làm rõ hoặc yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài 



5 

liệu và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; trường hợp 

cần thiết, có thể yêu cầu cung cấp tang vật, phương tiện vi phạm phục vụ cho 

công tác xác minh. 

Trong quá trình kiểm tra, Đ àn kiểm tra sẽ tra  đổi, tiến hành giải th ch, hướng 

dẫn cụ thể những hạn chế, tồn tại hoặc vấn đề sai sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm. 

1.2. Cách thức thực hiện  

1.2.1. Đối với Đoàn kiểm tra 

- Trên cơ sở Báo cáo và Danh mục các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

(gửi kèm) do cơ quan được kiểm tra gửi đến, Đ àn kiểm tra sẽ lựa chọn ngẫu 

nhiên một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành kiểm tra trực tiếp. 

Trường hợp cần thiết để đảm bảo được số lượng và chất lượng các nội dung kiểm 

tra, Đ àn kiểm tra có thể yêu cầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra gửi hồ sơ xử phạt 

vi phạm hành chính về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế) để 

nghiên c u trước khi thực hiện việc kiểm tra trực tiếp. 

- Tr ng trường hợp tình hình dịch  ệnh C vid-19 diễn  iến ph c tạp, không 

thể tiến hành kiểm tra trực tiếp, Đ àn kiểm tra sẽ yêu cầu cơ quan, đơn vị được 

kiểm tra gửi hồ sơ xử phạt vi phạm hành ch nh về Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(qua Vụ Pháp chế) để kiểm tra và tổ ch c họp, làm việc trực tuyến với cơ quan, 

đơn vị được kiểm tra. 

1.2.2. Đối với đối tượng được kiểm tra  

a) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chuẩn bị: 

- Báo cáo của tỉnh về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

ch nh tr ng các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường năm 2022 do các ch c danh có thẩm quyền
1
 xử phạt ra quyết định 

hoặc giao quyền cho cấp phó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thời gian 

tổng hợp số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, gửi về Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế) kèm the  file điện tử và  địa chỉ: 

vpc@monre.gov.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0982.319.884 (bà Hoàng Thị Hảo, 

Chuyên viên chính, Vụ Pháp chế) trước ngày 20 tháng 4 năm 2022. 

(Đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và kèm theo Danh mục các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về: đất 

đai; tài nguyên nước; khoáng sản; bảo vệ môi trường; đo đạc bản đồ; khí tượng 

                                                 
1
 Thẩm quyền đã được quy định tại các Nghị định: Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 

của Ch nh phủ về xử phạt vi phạm hành ch nh tr ng lĩnh vực đất đai; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 

thánh 3 năm 2020 của Ch nh phủ quy định về xử phạt vi phạm hành ch nh tr ng lĩnh vực tài nguyên nước và 

kh áng sản; Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ch nh phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành ch nh tr ng lĩnh vực kh  tượng thủy văn, đ  đạc và  ản đồ  được sửa đổi,  ổ sung  ởi Nghị định số 

84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ch nh phủ); Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 

năm 2020 của Ch nh phủ xử phạt vi phạm hành ch nh tr ng lĩnh vực đ  đạc và  ản đồ. 
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thủy văn do các chức danh có thẩm quyền xử phạt ra quyết định hoặc giao quyền 

cho cấp phó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Phụ lục kèm theo Kế 

hoạch này).  

b) Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ vụ việc xử phạt vi phạm hành chính (bản 

gốc), để cung cấp cho Đoàn kiểm tra. Đối với các hồ sơ được Đ àn lựa chọn kiểm 

tra, cơ quan được kiểm tra photo gửi Đ àn kiểm tra lưu trữ, phục vụ việc rà soát, 

đối chiếu với các nội dung trong kết luận kiểm tra sau khi kết thúc việc kiểm tra. 

Tr ng trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ph c tạp, không 

thế tiến hành kiểm tra trực tiếp, cơ quan, đơn vị được kiểm tra gửi bản gốc hồ sơ 

được lựa chọn kiểm tra về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế) theo 

đúng yêu cầu của Đ àn kiểm tra. 

c) Tổ ch c các buổi làm việc với Đ àn kiểm tra tại trụ sở cơ quan được kiểm 

tra (hoặc tổ ch c họp, làm việc trực tuyến tr ng trường hợp dịch bệnh Covid-19 

diễn biến ph c tạp không thể làm việc trực tiếp), cụ thể như sau: 

- Thành phần tham dự buổi làm việc tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh có hồ sơ xử phạt trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định (kiểm tra hồ sơ xử 

phạt do Chủ tịch UBND ra quyết định xử phạt): đại diện lãnh đạ  cơ quan chuyên 

môn có hồ sở xử phạt trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định; tổ ch c, cá nhân 

có liên quan trong việc tham mưu ch  người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định 

xử phạt (nếu có). 

- Thành phần tham dự buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường (kiểm 

tra hồ sơ xử phạt do Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định 

xử phạt): đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Chánh Thanh tra Sở 

Tài nguyên và Môi trường (hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định xử phạt; 

tổ ch c, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ch  người có thẩm quyền xử 

phạt ra quyết định xử phạt (nếu có). 

- Thành phần tham dự buổi làm việc tại UBND cấp huyện (kiểm tra hồ sơ 

xử phạt do Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định xử phạt): đại diện lãnh đạo 

UBND cấp huyện; đại diện lãnh đạ  cơ quan chuyên môn trình Chủ tịch UBND 

cấp huyện ra quyết định xử phạt; Văn phòng UBND cấp huyện; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường; tổ ch c, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ch  

người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt (nếu có). 

- Thành phần tham dự buổi làm việc với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương được kiểm tra: đại diện lãnh đạo UBND cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo 

cơ quan chuyên môn được kiểm tra; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và 

Môi trường; sở, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện thuộc đối 

tượng kiểm tra. 
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2. Kinh phí thực hiện  

 inh ph  thực hiện việc kiểm tra từ nguồn ngân sách nhà nước phân  ổ 

cho việc thực hiện h ạt động quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành ch nh năm 2022. 

3. Trách nhiệm thực hiện 

3.1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế: 

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tổ ch c các Đoàn kiểm tra; 

chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm 

bả  h àn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ lập dự toán chi tiết các nội dung 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành ch nh năm 2022 và các nhiệm vụ 

khác được giao chủ trì thực hiện trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. 

3.2. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ: 

- Vụ  ế h ạch - Tài ch nh hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh ph  the  

chế độ tài ch nh hiện hành và phân  ổ kinh ph  ch  việc thực hiện h ạt động 

quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

ch nh năm 2022 the   ế h ạch.  

- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc 

Bộ quản lý kinh ph , phê duyệt dự t án cho công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành ch nh năm 2022 the   ế h ạch. 

3.3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan có trách nhiệm  

- Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế tổ ch c thực hiện Kế hoạch này. 

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để xem xét, quyết định./. 
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Phụ lục 1. DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
2
 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTNMT ngày    tháng   năm 2022  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT Cơ quan được kiểm tra 
Thời gian dự kiến 

làm việc 
Nội dung làm việc

3 

01 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Vĩnh Phúc 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

 

Tại UBND huyện Yên Lạc kiểm tra một số hồ 

sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND huyện (hoặc cấp phó được giao quyền) ra 

quyết định xử phạt 

Tại UBND thành phố Vĩnh Yên kiểm tra một 

số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND thành phố (hoặc cấp phó được giao 

quyền) ra quyết định xử phạt 

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh báo cáo Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh  

02 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Hưng Yên 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại UBND tỉnh kiểm tra một số hồ sơ xử phạt 

vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt 

Tại UBND huyện Văn Lâm kiểm tra một số hồ 

sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND huyện (hoặc cấp phó được giao quyền) 

ra quyết định xử phạt 

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

03 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Hà Nam 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở TNMT (hoặc cấp phó được 

giao quyền) ra quyết định xử phạt 

Tại UBND thị xã Duy Tiên kiểm tra một số hồ 

sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND thị xã (hoặc cấp phó được giao quyền) 

ra quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

                                                 
2
 Thời gian, thời hạn kiểm tra có thể có sự thay đổi khi phát sinh một số lý d  khách quan. Tr ng trường hợp đó, 

Đ àn kiểm tra sẽ có thông  á  gửi đến cơ quan được kiểm tra. 
3
 Trường hợp không thể tiến hành kiểm tra trực tiếp d  tình hình dịch  ệnh, Đ àn kiểm tra sẽ có Công văn gửi cơ 

quan được kiểm tra gửi hồ sơ xử phạt vi phạm hành ch nh về Bộ Tài nguyên và Môi trường  qua Vụ Pháp chế) 

để kiểm tra và tổ ch c làm việc với cơ quan được kiểm tra. 
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04 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại UBND thành phố Ninh Bình kiểm tra một 

số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ 

tịch UBND thành phố Ninh Bình (hoặc cấp phó 

được giao quyền) ra quyết định xử phạt 

Tại UBND huyện Hoa Lư kiểm tra một số hồ 

sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND huyện (hoặc cấp phó được giao quyền) 

ra quyết định xử phạt 

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

05 Ủy ban nhân dân   

Thành phố Hải Phòng 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại UBND Thành phố Hải Phòng kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (hoặc 

cấp phó được giao quyền) ra quyết định xử phạt 

Tại UBND quận Dương Kinh kiểm tra một số 

hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND quận (hoặc cấp phó được giao quyền) ra 

quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND thành phố Hải 

Phòng báo cáo Đ àn kiểm tra tình hình, kết quả 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng 

06 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Lâm Đồng 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt 

Tại UBND huyện Lâm Hà kiểm tra một số hồ 

sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND huyện (hoặc cấp phó được giao quyền) 

ra quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

07 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt  

Tại UBND thành phố Phan Thiết kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chủ tịch UBND thành phố (hoặc cấp phó được 

giao quyền) ra quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 
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08 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Ninh Thuận 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt  

Tại UBND thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm kiểm tra một số hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính do Chủ tịch thành phố (hoặc cấp 

phó được giao quyền) ra quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

09 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Thái Nguyên 

 

Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt  

Tại UBND huyện Đại Từ kiểm tra một số hồ 

sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND huyện (hoặc cấp phó được giao quyền) 

ra quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

10 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Yên Bái 

 

Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt  

Tại UBND thành phố Yên Bái kiểm tra một số 

hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch 

UBND thành phố (hoặc cấp phó được giao 

quyền) ra quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

11 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Điện Biên 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt  

Tại UBND thành phố Điện Biên kiểm tra một 

số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ 

tịch UBND thành phố (hoặc cấp phó được giao 

quyền) ra quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 
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pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

12 Ủy ban nhân dân  

tỉnh Hòa Bình 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt  

Tại UBND thành phố Hòa Bình kiểm tra một 

số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ 

tịch UBND thành phố (hoặc cấp phó được giao 

quyền) ra quyết định xử phạt  

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 

13 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sơn La 
Tối đa 07 ngày làm 

việc 

 

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do 

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

(hoặc cấp phó được giao quyền) ra quyết định 

xử phạt  

Tại UBND thành phố Mộc Châu kiểm tra một 

số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chủ 

tịch UBND thành phố (hoặc cấp phó được giao 

quyền) ra quyết định xử phạt. 

Làm việc trực tiếp, UBND tỉnh  á  cá  Đ àn 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở 

UBND tỉnh 
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Phụ lục 2. MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo Kế hoạch của Quyết định số      /QĐ-BTNMT ngày    tháng   

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

 BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạ , điều hành; việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển 

khai kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  

2. Tình hình  an hành văn  ản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi 

phạm hành chính; kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

3. Tổ ch c công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính (Tổng số đối tượng thanh tra, kiểm tra). 

5. Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bả  đảm cho việc thi 

hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tổng số người có thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính theo từng ch c danh tại cơ quan, đơn vị. 

6. Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính. 

II. VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

- Tổng số vụ vi phạm; tổng số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính; 

số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý; số vụ 

chuyển cơ quan tố tụng để truy c u trách nhiệm hình sự; số vụ việc cơ quan tố 

tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành chính. 

- 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 xử phạt vi phạm hành chính, quyết 

định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả tr ng trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. 

- Tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết 

định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả tr ng trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. 
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- 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 bả  đảm xử phạt vi phạm hành chính. 

- Việc quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, ch ng từ thu nộp tiền phạt. 

- Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THI 

HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ĐỀ XUẤT, 

KIẾN NGHỊ
 

1. Khó khăn, vướng mắc 

a)  hó khăn, vướng mắc tr ng các quy định pháp luật 

 )  hó khăn, vướng mắc trong việc tổ ch c thực hiện:  

- Về các điều kiện bả  đảm thi hành pháp luật: tổ ch c bộ máy, nhân sự, 

kinh ph , cơ sở vật chất, kỹ thuật. 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra. 

- Phổ  iến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn,  ồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật 

về xử lý vi phạm hành ch nh. 

- Về việc  á  cá , thống kê. 

- Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành ch nh tr ng 

các lĩnh vực quản lý. 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cá . 

- Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan ch c năng tr ng xử lý vi phạm 

hành chính. 

- Những khó khăn, vướng mắc khác. 

2. Nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc 

a) Nguyên nhân chủ quan 

b) Nguyên nhân khác quan 

3. Đề xuất, kiến nghị 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3. DANH MỤC HỒ SƠ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
4
 

 

 Danh mục các hồ sơ xử phạt vi phạm hành ch nh d  các ch c danh có thẩm quyền xử phạt của các cơ quan đơn vị 

được kiểm tra ra quyết định h ặc gia  quyền ch  cấp phó ra quyết định xử phạt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường năm 2022  gồm: đất đai; tài nguyên nước; kh áng sản;  ả  vệ môi trường; đ  đạc  ản đồ; kh  tượng 

thủy văn) tr ng kh ảng thời gian từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 

TT Số quyết định, ngày/ 

tháng/năm ban hành 

Người ban hành 

quyết định (ghi cụ 

thể chức danh có 

thẩm quyền XP) 

Đối tượng bị xử 

phạt (ghi cụ thể 

tên tổ chức, cá 

nhân/địa chỉ của 

đối tượng) 

Hành vi vi 

phạm 

Hình thức 

xử phạt 

Số tiền bị 

xử phạt 

Tình hình thi 

hành quyết định 

1 Lĩnh vực đất đai       

 ….       

2 Lĩnh vực tài nguyên 

nước 

      

 ….       

3 Lĩnh vực kh áng sản       

 …       

                                                 
4
   Thẩm quyền đã được quy định tại các Nghị định: Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ch nh phủ về xử phạt vi phạm hành ch nh tr ng lĩnh vực 

đất đai; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 thánh 3 năm 2020 của Ch nh phủ quy định về xử phạt vi phạm hành ch nh tr ng lĩnh vực tài nguyên nước và kh áng sản; Nghị 

định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ch nh phủ quy định xử phạt vi phạm hành ch nh tr ng lĩnh vực kh  tượng thủy văn, đ  đạc và  ản đồ  được sửa đổi, 

 ổ sung  ởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ch nh phủ); Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ch nh phủ xử phạt vi 

phạm hành ch nh tr ng lĩnh vực đ  đạc và  ản đồ. 
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4 Lĩnh vực môi trường       

 …..       

5 Lĩnh vực đ  đạc và  ản 

đồ 

      

 ….       

6 Lĩnh vực kh  tượng thủy 

văn 

      

 ….       
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