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Thrc hin cong tác thi hành pháp Iut ye xü' v pham hàriih chhili
nàm 2019 trêi dja bàn huyn Minh Long
Thi hành Lu.t Xir 1 vi ph.m hành chInh nárn 2012, Ngh djnh so
81/20131ND-CP ngày 19/7/2013 eüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu Va
biên phap thi hanh Luât xu ly vi pharn hanh chinh (XLVPHC), Nghi in1i sO
97/201 7/ND-CP ngày 18/8/2017 sàa dôi, bô sung rnt sO diu cüa Nghj d:jnh sO
81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 càa Chinh phü; Kê hoch sO 12/KH-IJBND
ngày 30/01/2019 cüa UBND tinh Quãng Ngãi vO vic triên khai cong tác thi
hàrth pháp 1u.t ye xü 1 vi. ph?.rn hành chInh nàm 2019 trên ilja bàn tinh Quàng
Ng.i. UBND huyn ban hành Kê ho.ch tht:rc hin cOng tác thi hành pháp Iuit V
xir l vi phrn hành chInh nàm 2019 trên dja bàn huyn MiIIh Long nhu' sau:
I. MIJC B!CII, YEU CAU
1. Mtic dIch
Nh.m trin khai thi hành pháp 1u.t v xit 1 vi phrn hành chmnh trên dja
bàn huyn d.t hiu qua, vic ap diing các bin pháp xü 1' vi phm hành chinh
(VPHC) dáng quy djnh cña pháp 1u.t. Thông qua cOng tác tO chirc triên k.hai
th'yc hin và cong tác kiêm tra dánh giá thirc tr.ng, hiu qua irong cOng tác xir
quàn l, diêu hành cña các co quan nhà nuâc a dja phuo'ng. Kjp thai phát hin
nhftng ton t.i, hn chê, khó khän, vuó'ng mac trong thirc tiên thi hành pháp !ut,
nhü'ng van dê gay birc xüc, ãnh hu6ng dên quyên, igi ich hp pháp cüa ngu'èi
dan. Dông thai kiên nghj, dê xuâtnhüng giài pháp cii the gop phân nâng cao hiu
qua thi hành pháp 1ut ye xi'r 1 vi ph?.m hành chInh trCn dja bàn trong thOi gian
tói.
2. Yen can
- Dam bào các quy djnh ci1a pháp 1u.t Ckrqc thi hành mt each nghiCm
minh, có hiu qua, tang cu?mg trách nhim cia trng co quan nhà nuóc, da
phuo'ng trong vic thitc thi, áp dmg pháp 1ut vào quãn 1 xã hi;
- Các cci quan don vi. và dja phumg t clnCrc thirc hin dam bào chat ehë,
d:üng quy djnh. pháp lu.t trong thirc hin nhim vçi.
II. NQI DIJG TIWC HIN
1. Triên khai cong tác thi hành pháp luj.t ye XLVPHC;
a) Cong tác tuyen truyn ph bin Luat và các van bàn pháp 1ut ye
XLVPHC

- Ca quan chi1 tn; Phông ft pháp
- Dan vj pMi hcrp: Các co quan, don vj Co lien quan Va UBND CáC xã;
- Thai gian thC hin; Ca 11Am 2019
b) Tp hun nghip vçi theo dôi thi hành pháp Iu.t v XLVPHC
- Ca quan Chü trI: PhOng Ta pháp
- Ca quan ph& h9p: Các CO quan, don vj Co lien quan Va UBN]) CáC x;
- Thi gian thlrC hin: Qu II nAm 2019
C) Rà soát, kin nghj sCra di, b sung CáC quy djnh cüa pháp lut v
XLVPHC COn thjeu tInh khâ thi, tInh thông nhât
- Ca quan Chü trI; Phông Tix pháp
- Don vj ph& h9p: CáC CO quan, dan vj Co lien quan và LBNi) cáC xã;
- ThOi gian thlTC hin; Ca nArn 2019
2. Cong tác kiêm tra tInh hmnh thi hành pháp iut ye XLVPHC
a) Linh VC kim tra theo dôi thi hnh pháp iUt ye xü 1 VPHC : I-Ion
nhân và gia dInh, tai 2 xã Long Hip, Long San.
b) Ni dung kim tra
- Kim tra vic thi hnh pháp 1ut v XLVPHC dUgC quy dnh tai khon 1
Diêu 21 Nghj djnh so 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 Cüa ChInh phñ quy djnh
chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hàrth Luât )VPHC, Khoán 26, 27 Diêu 1
Nghj djnh so 97/2017iD-CP ngày 18/8/20 17 süa dôi, bô sung mt sO diêu ca
nghj dlnh so 81/2 0131ND-CP ngày 19/7/2013 Cüa Chinh phü quy djnh Chi ti&
mOt so diêu và bin pháp thi hành Lut XLVPHC và MiC I ChLrong III Lust
XLVPHC.
c) Thèi k kim tra: Ti'r ngày 01/01/ 2017 dn 30/6/2019
d) ThOi gian thi.ic hin kim tra: Qu III nAm 2019
d) Dan vj thirc hin: Phông Tir pháp Chü frI phi hçp vói CáC CO quan ban,
ngành và UBND CáC xã.
ifi. TO CHtC TB1J'C fflN
1. Trách nhim cüa phông Tif pháp
- Tham miru cho UBND huyn thành l.p Doàn kirn tra Cong táC thi hãnh
pháp 1ut ye XLVPHC ye Hon nhân và gia dInh tai UBND 2 xã Long Hip,
Long San.
- Sau kim tra xây dimg báo Cáo kt qua ki&n tra gui So' Ta pháp va
UBND huyn;
- Chii tn, pMi hgp Vi CáC,Ca quan, don vj CO lien quan và UBND the xã
thVC hin CO hiu qua ni dung Ke hoch nay.
2. Trách nhiêm TJBND 02 xa diro'c kiêm tra

- T.p h9p tài 1iu, h so' hru v xi:r 1 vi phm hành chInh và các tài lieu Co
lien quan cung Cap cho Doàn hem tra;
-Xây dirng báo cáo kt qua thirc hin cong tác XLVPHC ttir ngày 01/01/
2017 den 30/6/2019 glri cho doàn kiêrn tra.
- Phi h9p ch.t chë vth Doàn kim tra trong qua trInh thic hin kirn tra.
3. Trách nhim cüa các co' quan, do'n vj Va UBND the xã không chcni
kiêm tra trong nám 2019
- Tng hçp, xây dimg báo cáo cOng tác thi hành pháp 1ut v XLVPHC
cüa co' quan, don vj mmuh dung quy djnh (báo cáo 06 tháng trrnC .ngày
05/7/2019, báo cáO nãm trixóc ngày 05/01/2020) và báo Cáo dOt xuât (neu Co
câu) ye UBND huyn (qua phông Tu pháp) dê tong hp báo cáo UBND huyn
và SO Tu pháp.
4. Kinh phi thic hin
Kinh phi th'çrc hin du9'c UBND huyn giao trong nguôn kinh phi khOng
tir chü cüa phông Tu pháp huyn näm 2019.
Trên day là K ho.ch thçrc hin COng táC thi hành pháp Iu.t v xir l vj
phrn hành ChInh nàm 2019 trên dla bàn huyn Minh Long. Trong qua trmnh triCn
khai th1rC hin Co phát sinh, vuóng maC CC co' quan, don v và UBND CáC Xã
báo CáO V UBND huyn dê kjp thO'i xem xét, chi d.o giài quyCt./.
No'i n/ian:
- So' Ti.r pháp (PhOng QLTDTHPL
và XLVPHC);
- CT, PCI UBND huyn;
-ConganIiuyn;
- Các co' quan: TP ,TN&MT, KT&HT,
YTê, Kim lam;
- UBND CáC x;
- CPVP;
-Lu'u: VT.
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