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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng xử phạt hành chính  

trong lĩnh vực đất đai và môi trường 
  

Nhằm mục đích cập nhật thông tin các quy định mới trong văn bản pháp 

luật hiện hành nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xử phạt hành chính trong các 

lĩnh vực đất đai, môi trường, trên cơ sở Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 28 

tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 

2022 đã ban hành. 

UBND thành phố tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực đất đai và môi trường với nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách phòng Tư pháp; 

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

- Lãnh đạo, cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- Lãnh đạo phụ trách, công chức Địa chính UBND các phường, xã. 

2. Thời gian tập huấn: 02 ngày, từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 

22/11/2022. 

- Buổi sáng: từ 8h00 phút; 

- Buổi chiều: từ 14h00 phút. 

 3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, UBND thành phố Lạng Sơn (Địa chỉ: 

Số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

 4. Chương trình tập huấn: Theo biểu nội dung đính kèm. 

 5. Tổ chức thực hiện: 

 - Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị hội trường;  

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài chính - 

Kế hoạch chủ trì và chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị. 

- Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, 

xã tham dự (hoặc lãnh đạo phụ trách) bố trí, sắp xếp cử cán bộ tham dự tập huấn 



theo đúng nội dung trên; chuẩn bị các nội dung, tình huống thực tế diễn ra địa 

bàn để thảo luận. 

- Để đợt tập huấn đạt kết quả tốt đề nghị các thành phần tham dự không 

sử dụng điện thoại vào việc riêng trong quá trình tập huấn;. 

Đề nghị các thành phần tham dự đúng thời gian, địa điểm trên. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C,PCVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Hoàng Văn Đức 



 

Chuyên đề Nội Dung 

Chuyên đề 1 

QUY ĐỊNH 

CHUNG VỀ XỬ 

PHẠT HÀNH 

CHÍNH 

 

1. Quy định về xử phạt hành chính  

1.1. Quy định trung ương 

1.2. Quy định địa phương 

2. Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnhvực đất đai và 

môi trường 

2.1. Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai 

2.2. Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường 

3. Nhiệm vụ của cán bộ, côngchức trong xử phạt hành 

chính đất đai và môi trường 

1.1. Nhiệm vụ công chức quản lý tài nguyên - môi trường 

1.2. Nhiệm vụ công chức công an 

1.3. Nhiệm vụ công chức phối hợp 

Chuyên đề 2 

KỸ NĂNG 

XÁC ĐỊNH 

HÀNH VI VI 

PHẠM VÀ LẬP 

BIÊN BẢN VI 

PHẠM HÀNH 

CHÍNH 

ĐẤT ĐAI, MÔI 

TRƯỜNG 

 

1. Khái niệm vi phạm hành chính 

1.1 VPHC là gì? 

1.2 Các dấu hiệu của vphc 

1.3 Quy định các  hành vi vphc 

1.4 Phân biệt VPHC và tội phạm 

2. Xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và 

môi trường 

2.1. Bước 1: Phân tích, đánh giá các tình tiết, hoàn cảnh, điều 

kiện của sự việc thực tế đã xảy 

2.2. Bước 2: Lựa chọn và áp dụng văn bản pháp luật, quy 

phạm pháp luật để đánh giá hành vi vi phạm. 

2.3. Bước 3: Lập biên bản vi phạm hành chính 

3. Lập biên bản vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực đất đai 

và môi trường 

2.1. Quytrìnhlập biên bảnhànhchính 

2.2. Những lưu ý khi lập Biên bản vi phạm hành chính  

2.3. Những sai sót thường gặp khi lập biên bản vi phạm hành 

chính 

 

Chuyên đề 3 

KỸ NĂNG XỬ 

PHẠT VI 

PHẠM HÀNH 

CHÍNH; KỸ 

NĂNG 

BAN HÀNH 

QUYẾT ĐỊNH  

XỬ LÝ VI 

PHẠM HÀNH 

CHÍNH 

ĐẤT ĐAI, MÔI 

1. Văn bản quy phạmpháp luật xử lý lý vi phạm pháp luật 

đất đai 

1.1. Văn bản của trung ương 

1.2. Văn bản của địa phương 

2. Xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai 

3. Quy trình xử phạt hành chính  

Bước 1.  Tổ chức kiểm tra, thanh tra trên thực địa 

Bước 2. Lập biên bản vi phạm hành chính 

Bước 3. Ra quyết định 

Bước 4. Ra quyết định cưỡng chế khôi phục lại tình trạng ban 

đầu và tổ chức cưỡng chế (nếu chủ thể vi phạm không chấp 

hành quyết định cưỡng chế) 

4. Yêu cầu hợp pháptrong quyết địnhxử phạt hành chính 



TRƯỜNG 

 

đất đai và môi trường 

4.1. Thẩm quyền (Lưu ý về chuyển hồ sơ) 

4.2. Thủ tục (Lưu ý về thủ tục) 

4.3. Nội dung (Lưu ý về nội dung) 

5. Kỹ năng ban hành các quyết định xử lý VPHC trong 

lĩnh vực đất đai và môi trường 

5.1. Quyếtđịnhxửphạt 

5.2. Quyếtđịnhápdụngbiệnphápkhắcphụchậuquả, 

quyếtđịnhtịch thu phương tiện. 

5.3. Quyếtđịnhcưỡngchế 

Chuyên đề 4 

NGUYÊN TẮC, 

THẨM QUYỀN, 

THỦ TỤC XỬ 

PHẠT VI 

PHẠM HÀNH 

CHÍNH VÀ ÁP 

DỤNG BIỆN 

PHÁP NGĂN 

CHẶN  

 

ĐẤT ĐAI, MÔI 

TRƯỜNG 

 

1. Nguyên tắc xử phạt 

2. Thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt 

2.1. Ban hành quyết định xử phạt 

2.2. Giao quyền 

3. Thủ tục xử phạt 

3.1. Xử phạt không lập biên bản VPHC  

3.2. Xử phạt có lập biên bản VPHC 

3.3. Xử phạt sau tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan tiến hành tố tụng 

4. Biện pháp ngăn chặn… 

4.1. Tạm giữ người 

4.2. Tạm giữ tang vật, PT, GP,CC hành nghề… 

4.3. Khám người 

4.4. Khám phương tiện vận tải, đồ vật 

4.5. Khám nơi cất giấu TV,PT VPHC 

4.6. Áp giải người vi phạm 
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