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S: 4' /KH-KCNDN Dng Nai, ngày r11 tháng 02 näm 2022. 

KE HOACH 
Quãn 1 cong tác thi hành pháp 1ut v xtr 1 vi phim hành chInh nám 2022 

Can cir K hoach s 21IKH-UBND ngày 25/01/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Dông Nai ye Quán 1 cong tác thi hành pháp lu3t ye xir 1 vi phm hành 
chInh näm 2022, 

Truàng ban Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai (Ban Quán 1) 
lap Ké hoach thuc hiên näm 2022 nhi.r sau: 

I. Miic dich, yêu cu 

1. Mic dIch 

- Nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh pháp 
1ut ye xr 1' vi phtm hành chInh trong cac linh vtrc ci th cho CBCC-VC Ban 
Quàn 1 và các doanh nghip trên dja bàn KCN. 

- Tip tiic trin khai dng bO và toàn din the quy djnh pháp lu3t  v xr 1 

vi phrn hành chInhtheo quy dnh tai Luat xir 1' vi pham hành chInh; Lust sia 
dôi, ho sung mOt so diêu cüa Lu3t  Xtr 1 vi pham hành chinh, Nghj djnh s 
118/2021/ND-CP ngày 23/12/2021 cña Chinh phii quy dnh chi tiêt mt so diu 
và bin pháp thi hành Lu.t Xr 1r vi phrn hành chInh và các van bàn quy djnh 
chi tiêt, huó'ng d.n thi hành. 

2.Yêucâu 
- Quàn 1r cOng tác thi hành pháp 1u.t v xir 1 vi pham hành chinh phài 

dirge thirc hin thung xuyên, toàn din và dung quy dnh pháp 1u.t. 

- Bào dam sir phi hcp ch.t chë gitra Van phông và các Phông chuyên 
môn, cüng nhu các diêu kin dam bào cho cong tác thi hành pháp 1u.t ye xu 1 
vi phm hành chInh. 

- Bão dam sir hiu qua, phéd hgp ch.t chë giia các c quan, t chtrc trong 
qua trinli quail 1 cong tác thi hành pháp 1u.t ye xi:r 1 vi pham hành chInh. 

- Xác dnh rö nhim vii c.n thrc hin trong cOng tác quàn 1 nhà nuâc v 
thi hành pháp 1u.t xi:r 1 vi pham hành chInh. 

II. Ni dung thrc hin 
1. T chiirc tuyên truyn, ph bin b&ng nhiu hInh thirc và triên khai có 

hiu qua Lu.t xü 1' vi pham hành chInh và các van bàn quy djnh chi tiêt ye xtr 
1' vi pham hành chInh trong các linh virc cii the den CBCC-VC Ban Quán 1' và 
các t chrc, doanh nghip trên dta bàn các khu cong nghip. 
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2. Tham gia d.y dü các bui tp hun, bi duOng nghip vi v xr 1 vi 
pham hành chInh. 

3. Phi hçp vài cac , nganh thrc hin kim tra, h'tthng dn doanh 
nghip thirc hin dung và day dü các quy djnh lien quan hoat dng san xuât — 
kinh doanh trong khu cong nghip. 

4. Theo dOi tInh hInh xü l' vi pham hành chInh di vi các doanh nghip 
khu cong nghiêp Phôi hp kiêrn tra trnh hinh thi hanh phap luât cua doanh 
nghiçp de de xuat c quan co tham quyen xir ly vi phm hanh chrnh khi co ket 
qua vi pham pháp lu.t. 

5. Thirc hin báo cáo djnh k' v quan l cong tác thi hành pháp 1u.t xü l 
vi pham hành chInh. 

III. To chfrc thrc hiên 

- Van phông lam d.0 mi trin khai thirc hin K hoach nay và báo cáo 
két qua thirc hin djnh k' 6 tháng va hang näm ye S Tu phap; dOng th?yi bô tn 
kinh phi thirc hin Báo cáo kt qua Theo döi thi hành pháp lu.t ye xü l' vi pham 
hành chinh theo quy djnh. 

- Các bO ph.n, don vj trin khai hoat dng kim tra va theo dOi tInh hInh 
thi hành pháp lu.t ciXa doanh nghip, dOng thai phôi hcip vii các Sâ, ngành lien 
quan trong cong tác quàn l' nhà ntrâc ye xr l vi phtm hành chInh. 

Trên day là K hoach Quãn l' cong tác thi hành pháp lu.t v xir l vi 
pham hành chInh näm 2022 cüa Ban Quàn l' các Khu cong nghip Dông Nai. 
KInh chuyn Si Tu pháp tong hcip. 

Trân trçng./. 

Noinhln: 
-SiTupháp; 
- Liru: VT, CCHC. 
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