
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN SÌN HỒ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-TNMT 

V/v tiếp tục triển khai truyên truyền 

văn bản xử phạt vi phạm hành 

chính về tài nguyên và môi trường 

Sìn Hồ, ngày        tháng      năm 2022 

               Kính gửi:  

- Cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.  

Thực hiện Công văn số 1358/STNMT-TTRA ngày 28/6/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai truyên truyền văn bản xử phạt vi 

phạm hành chính về tài nguyên và môi trường.  

Để các tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước áp dụng kịp thời các văn 

bản hợp nhất các nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, tài 

nguyên nước, khoáng sản, đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn; các tổ chức và cá 

nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

huyện hiểu biết các hành vi vi phạm bị xử phạt; hạn chế sai phạm trong quá trình 

quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phối hợp tốt với các cơ quan 

thi hành công vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra. UBND huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

Các văn bản hợp nhất xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên và môi 

trường gồm: 

1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Văn bản hợp nhất số 

14/VBHH-BTNMT ngày 16/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

2.  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Văn bản hợp 

nhất số 05/VBHH-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

3. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

(Văn bản hợp nhất số 12/VBHH-BTNMT ngày 28/3/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường); 

4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ (Văn bản hợp 

nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

5. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn (Văn bản hợp 

nhất số 17/VBHN-BTNMT ngày 20/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 
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(Có 05 văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo) 

Các văn bản trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Sìn Hồ mục Phổ 

biến giáo dục pháp luật, theo đường link: https://sinho.laichau.gov.vn/Channer/tai-lieu-

pho-bien-gdpl/2929. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác để thực hiện 

công tác tuyên truyền. 

2. Về hình thức tuyên truyền:  

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế lựa chọn hình thức tuyên 

truyền, phổ biến sao cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể như: Thông qua sinh 

hoạt ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ chức 

Hội cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thông qua các cuộc họp bản, khu 

phố; thông qua tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức tuyên truyền 

phù hợp khác. 

Ngoài các hình thức nêu trên, đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện sao gửi 

nội dung các văn bản tại khoản 1 công văn này gửi các tổ chức, cá nhân trong địa 

bàn quản lý tham gia hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương phản ánh về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.      

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TNMT tỉnh Lai Châu; 

- TT. Huyện ủy;                     (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Lê Trọng Bình 
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