
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2056 /STNMT-TTr 
V/v tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. 

          Lạng Sơn, ngày 23 tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn số 1341/UBND-KTN ngày 20/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh v/v chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh.  

Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm; đôn đốc các tổ chức thi hành quyết 

định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc 

một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý vi phạm hành chính về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương. Việc xử lý 

vi phạm hành chính về đất đai phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 

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

phạm hành chính và Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ ngày 05/01/2020). 

 2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện có sai phạm, các 

phòng, đơn vị thuộc Sở phải lập thủ tục chuyển Thanh tra Sở xử phạt, tham mưu 

đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật (cần xác định cụ thể 

hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định của Chính phủ). Thanh tra 

Sở có trách nhiệm tham gia phối hợp, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, văn bản về xử 

lý vi phạm hành chính về đất đai. Thực hiện thẩm tra, rà soát kỹ hồ sơ để đảm bảo 

xử lý đúng hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định; tuân thủ đúng trình tự 

thủ tục, đúng thời hiệu, thời hạn, đúng thẩm quyền ban hành quyết định theo Luật 

Xử lý vi phạm hành chính. 

 3. Giao Thanh tra Sở tiếp tục tuyên truyên, phổ biến sâu rộng Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác xử 

lý vi phạm hành chính để nâng cao trách nhiệm, năng lực của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các 

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm. 
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 Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

                     
 

 
  Bùi Văn Côi 
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