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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn huyện Gia Lộc năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện 
Gia Lộc về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 
huyện Gia Lộc năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc ban hành kế hoạch kiểm 
tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Gia 
Lộc năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
-  Công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC phải được thực hiện một cách 

thường xuyên toàn diện, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; 
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển 

khai thực hiện; không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định, kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý những vi phạm xảy ra nhằm đảm bảo sự công bằng 
trong thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG
1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC
- Hình thức thực hiện: Thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra tình hình thi 

hành pháp luật về xử lý VPHC theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 
12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp 
luật về xử lý VPHC tại một số phòng chuyên môn, ngành và UBND cấp xã trên địa 
bàn huyện.

- Nội dung kiểm tra:
+ Việc thực hiện quy định của pháp luật về xử lý VPHC (triển khai các văn 

bản của ngành, của cấp trên, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực 
hiện quy định của pháp luật về xử lý VPHC).

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về VPHC và triển khai Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xử lý VPHC.

+ Kiểm tra hồ sơ xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền của các phòng chuyên 
môn, các ngành, Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

+ Thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.
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- Đơn vị tổng hợp: Đoàn Kiểm tra (Phòng Tư pháp huyện làm đầu mối nhận 
báo cáo, tài liệu do các đơn vị báo cáo giúp Đoàn kiểm tra).

2. Đơn vị thực hiện
- Đơn vị thực hiện: Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn.
3. Niên hạn kiểm tra
Từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp
Giúp UBND huyện chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp 

vướng mắc, khó khăn báo cáo UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền.
2. Trách nhiệm của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện
Phối hợp, hướng dẫn các Phòng chuyên môn có liên quan trong việc bố trí, 

sử dụng kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện hế hoạch này trên cơ sở dự 
toán ngân sách hàng năm của các đơn vị và theo quy định tài chính hiện hành.

3. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn, UBND xã, thị trấn
Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng báo cáo tự kiểm tra, 
chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; kịp thời 
phản hồi các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn giải quyết 
kịp thời.

Trên đây là kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Gia Lộc. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng 
chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời 
phản  ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn, có biện pháp 
chỉ đạo và xử lý./.
Nơi nhận:                                                                                
- Sở Tư pháp; 
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thủ trưởng các phòng chuyên môn 
UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TP.                                                                                

CHỦ TỊCH

                         
                            Lê Văn Tuấn
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