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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến 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 

 
 

Triển khai thực hiện 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 (Nghị định này 

có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020). 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

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, như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp góp phần nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai nắm bắt, 

áp dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả. 

- Cán bộ, công chức tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính phải nắm chắc những nôị dung của 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, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp trong tham mưu, 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
II. NỘI DUNG TUYỀN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

Để triển khai kịp thời, nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả các quy định của 

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. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, 

thành phố tuyên truyền, phổ biến 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 đến tất cả 

cán bộ, công chức nghiên cứu, nắm bắt, vận dụng và triển khai thực hiện có hiệu 

quả tại cơ quan, đơn vị và tại địa phương mình. Đồng thời chủ động phối hợp 

tuyên truyền tới các tổ chức cá nhân biết không để vi phạm. 
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỂN, PHỔ BIẾN 

1. Hình thức 

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Xin ý kiến UBND tỉnh mở Hội nghị tập huấn tại tỉnh, do báo cáo viên của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt. 

- Tổ chức Hội nghị mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo 

vị trí việc làm, trong đó tiến hành tập huấn chuyên sâu 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 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vi ̣ thuôc̣ Sở 
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Tài nguyên và Môi trường ; công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường các 

huyêṇ, thành phố và công chức địa chính cấp xã.  

2. Thời gian: Thời gian mở Hội nghị, dự kiến trong tháng 2 năm 2020. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin 

Giao Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải toàn 

văn 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 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố 

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 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 đến 

toàn thể công chức địa chính cấp xã tại địa phương để nắm và triển khai thực hiện. 

3. Tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt, phổ biến 

- Hội nghị tập huấn tại tỉnh: Giao Thanh tra Sở chuẩn bị các nội dung sau: 

dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến mở Hội nghị tập huấn Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ; tham mưu mời báo cáo viên 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chuẩn bị in ấn tài liệu để tổ chức tập huấn có 

hiệu quả. Dự kiến thời gian mở Hội nghị trong tháng 02 năm 2020, số lượng đại 

biểu dự kiến 60 người. 

- Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm 

tại các huyện, thành phố: Giao Phòng Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Thanh 

tra Sở chịu trách nhiệm xây dựng chương trình; soạn thảo, chuẩn bị nội dung và 

biên tập, in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên 

ngành theo vị trí việc làm; cử cán bộ làm giảng viên truyền đạt tại Hội nghị bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm. Dự kiến 11 lớp, thời 

gian bắt đầu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức từ Quý I năm 2020. 

- Giao Văn phòng Sở, Phòng Tài chính - Kế hoạch dự toán kinh phí; chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức.  

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 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, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TNMT các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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