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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
Căn cứ Nghị định 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; 
Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành 
chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp về 
việc Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 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;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ.
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 lĩnh vực xây dựng, đất đai trên địa 
bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022 tại UBND xã, phường: An Xuân, Tân Thạnh, 
Hòa Thuận, Tam Thanh và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ 
trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố, UBND các xã, phường 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đối tượng kiểm tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HOÀ 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 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /      /2022 

của UBND thành phố Tam Kỳ)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 ((sửa đổi, bổ sung 
năm 2020); Nghị định 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; Nghị định 
số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 
14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc Quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định 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; Ủy ban 
nhân dân thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022, cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc 
thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 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 chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức 
thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu
Công tác kiểm tra phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh 

bạch toàn diện và hiệu quả. Hoạt động kiểm tra phải đánh giá được kết quả triển 
khai và chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của đơn vị được kiểm tra.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, NỘI 
DUNG KIỂM TRA, THỜI GIAN DỰ KIẾN KIỂM TRA.

1. Đối tượng được kiểm tra
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1.1 Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh 
vực xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022 tại UBND xã, 
phường: An Xuân, Tân Thạnh, Hòa Thuận, Tam Thanh.

1.2 Kiểm tra đột xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 
19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ. 

2. Địa điểm kiểm tra: Tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường là đối 
tượng được kiểm tra.

3. Nội dung kiểm tra
- Việc quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính.
- Việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
- Kiểm tra đột xuất khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, 

có phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng; Khi phát hiện vướng mắc 
hoặc dấu hiệu vi phạm hoặc qua theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính. 

4. Thời gian kiểm tra, mốc thời gian kiểm tra: Quý II, III năm 2022.
- Thời gian kiểm tra: Quý II, III năm 2022. 
- Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các biện pháp tổ chức thực hiện và trách nhiệm thực hiện
1.1 Phòng Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Quyết định kiểm tra.
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

được kiểm tra và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động kiểm tra theo 
Kế hoạch này.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình thi hành pháp luật 
về Xử lý vi phạm hành chính đề xuất kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu 
vi phạm.

1.2 Đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra
- Xây dựng báo cáo thi hành pháp luật Xử lý vi phạm hành chính; cung cấp 

thông tin, hồ sơ tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm 
tra; trường hợp cần thiết cung cấp tang vật, phương tiện vi phạm phục vụ cho 
công tác xác minh theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (nếu có).

- Bố trí lãnh đạo đơn vị làm việc với Đoàn Kiểm tra và tạo điều kiện cho 
đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra.

- Chấp hành kết luận kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra trên cơ sở kiến nghị 
của đoàn kiểm tra trong kết luận kiểm tra.
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- Chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng kết 
luận kiểm tra.

- Báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm 
tra hoặc khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền ban hành kết luận kiểm 
tra.

2. Kinh phí thực hiện
 Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 

của HĐND tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt 
động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường kịp thời chỉ đạo và 
nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 
vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) 
để được hướng dẫn./.
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