
UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG TN&MT

Số:          /CV-TNMT
V/v triển khai thực hiện một số Nghị 
định về xử phạt vi phạm hành chính

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

    Thanh Hà, ngày         tháng 3 năm 2022

       
Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

  
Các ngày 23/12/2021, 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý 
vi phạm hành chính (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế Nghị định số 
81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 
18/8/2017), Nghị định số 04/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên 
nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ (có hiệu lực từ ngày 
06/01/2022). Theo đó, trình tự, thủ tục lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đã 
có nhiều thay đổi so với trước đây. Do đó, để việc xử lý vi phạm hành chính nói 
chung và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
nói riêng đảm bảo đúng quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

1. Các phòng, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai bằng 
các hình thức phù hợp, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 
06/01/2022 cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
thuộc quyền quản lý nắm được, tham mưu thực hiện đảm bảo đúng quy định.

2. Cổng thông tin điện tử huyện đăng tải văn bản này và Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP trên trang thông tin điện tử của 
Sở để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuận tiện tra cứu, thực hiện.

Vậy, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông tin và đề nghị các cơ 
quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động cập nhật và áp dụng khi 
xử lý vi phạm./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Văn Tâm
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