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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai,  

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
t 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

Căn cứ 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 ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 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; 

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 Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh quản 

lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 103/TTr-STP 

ngày 10/8/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi là Đoàn kiểm tra liên ngành) gồm các ông, bà 

có tên tại danh sách kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ  

1. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai, xây dựng tại UBND huyện Hữu Lũng, UBND huyện Bình Gia, 

UBND huyện Bắc Sơn, UBND huyện Đình Lập và một số xã, thị trấn thuộc các 

huyện được kiểm tra nêu trên. 
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2. Thu thập, lập danh mục, kiểm tra, đánh giá các hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng thuộc thẩm quyền ban hành của: 

- Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thuộc huyện Hữu Lũng;  

- Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thuộc huyện Bình Gia;  

- Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thuộc huyện Bắc Sơn; 

- Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thuộc huyện Đình Lập. 

3. Giao Trưởng Đoàn kiểm tra ban hành Thông báo kiểm tra, ký kết luận 

kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra việc thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo quy định. 

4. Thời gian hoàn thành kiểm tra: trước ngày 30/9/2021. 

5. Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Giao Sở Tư pháp làm cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra liên 

ngành, có trách nhiệm giúp Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy 

định tại Điều 2 Quyết định này; chuẩn bị kinh phí và các điều kiện bảo đảm hoạt 

động của Đoàn theo đúng quy định.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện: Hữu Lũng, Bình 

Gia, Bắc Sơn, Đình Lập và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC;  

- Lưu: VT. KT (NNT)  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Hồ Tiến Thiệu 
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