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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng,
bảo vệ rừng và quản lý lâm sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số
336/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh); UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong
lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản năm 2020
trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xem xét, đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và
quản lý lâm sản; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và kiến
nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ
thống pháp luật.
2. Xác định rõ nội dung kiểm tra, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các
cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được kiểm tra; bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác kiểm tra.
3. Việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định
của pháp luật, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt
động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực
quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA VÀ
THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Đối tượng kiểm tra
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại: Chi Cục
kiểm lâm tỉnh và một số Hạt Kiểm lâm (do Chi Cục kiểm lâm tỉnh lựa chọn).
2. Phương pháp kiểm tra
- Đoàn Kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị
nêu trên: kiểm tra trực tiếp việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi
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phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và
quản lý lâm sản; hồ sơ các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử
phạt của Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm lâm và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.
- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra liên ngành tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất
những cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để góp phần hoàn
thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và giải pháp
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về xử lý
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và
quản lý lâm sản khi áp dụng trên địa bàn tỉnh.
3. Thời gian kiểm tra
Trong Quý III/2020 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
4. Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành
Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn;
các thành viên là đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Chi Cục kiểm lâm tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có
liên quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm
tra liên ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các
nội dung theo Kế hoạch này.
2. Đoàn Kiểm tra liên ngành thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho các cơ
quan, đơn vị được kiểm tra; thực hiện kiểm tra đảm bảo theo kế hoạch và xây
dựng báo cáo kết quả kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh và
Bộ Tư pháp theo quy định.
3. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra:
- Chuẩn bị báo cáo về nội dung được kiểm tra và gửi về Sở Tư pháp chậm
nhất trước 05 ngày kể từ ngày có thông báo kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên
ngành. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2020 (theo
mẫu đề cương báo cáo đính kèm).
- Bố trí thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm: đại diện
lãnh đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra; công chức phụ trách các mảng công tác
có liên quan đến nội dung kiểm tra; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến
nội dung kiểm tra và theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra liên ngành.
- Chi Cục kiểm lâm tỉnh lựa chọn 02 Hạt Kiểm lâm để Đoàn Kiểm tra liên
ngành tiến hành kiểm tra.
4. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ
quan, đơn vị còn lại tự kiểm tra các nội dung nêu trên và các nội dung khác theo
Kế hoạch do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành; báo cáo kết quả kiểm tra

3

thành một mục riêng trong Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính năm 2020 và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày
10/01/2021.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng
mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp
để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục QL XLVPHC&TDTHPL - BTP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi Cục Kiểm lâm tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, NC.
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