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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021 
 

 

Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), kế 

hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư pháp đối với công tác XLVPHC năm 2021, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý XLVPHC trên địa bàn tỉnh năm 

2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công 

tác thi hành pháp luật về XLVPHC. 

- Đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC, 

qua đó có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này; đồng thời 

nắm bắt những vướng mắc, bất cập còn tồn tại trong quy định của pháp luật 

XLVPHC để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, góp phần hoàn thiện hệ 

thống pháp luật.  

- Xác định rõ trách nhiệm và đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong tổ chức thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC. 

2. Yêu cầu 

- Công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC phải được thực hiện 

thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp quản lý theo ngành, 

lĩnh vực và theo địa bàn. 

- Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về XLVPHC; tăng cường công tác 

kiểm tra, thanh tra, xem xét, đánh giá thực trạng, tình hình thi hành pháp luật về 

XLVPHC;góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn tỉnh. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1.  Hoàn thiện pháp luật về XLVPHC: 

Rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về 

XLVPHC; kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực 

tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung. 
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2. Phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng; hướng dẫn nghiệp vụ: 

- Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về 

XLVPHC trên các lĩnh vực. 

- Nghiên cứu, biên soạn các loại tài liệu (sách nghiệp vụ, tờ gấp, tờ rơi...) 

phục vụ công tác phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng 

pháp luật về XLVPHC. 

- Trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về XLVPHC. 

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC: 

3.1. Các nội dung cụ thể: 

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính tại UBND các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Trực 

Ninh và kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi. 

- Thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trên các lĩnh vực 

quản lý nhà nước. 

- Tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật để kịp thời xử lý theo quy định. 

3.2. Việc kiểm tra thi hành pháp luật về XLVPHC thực hiện theo quy định tại 

Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, 

xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC. 

4. Về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC 

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 

30/3/2016 của Chính phủ, quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC, khi 

có hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC 

Thực hiện chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ 

Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tình hình thực tế, các Sở, 

ngành và UBND các huyện, thành phố ban hành văn bản triển khai, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2021. 

- Rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về 

XLVPHC thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình để kiến nghị với cơ quan có 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2015-tt-btp-bao-cao-quan-ly-cong-tac-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-291030.aspx
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thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp hoặc chồng 

chéo, mâu thuẫn;  

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC thuộc ngành, lĩnh 

vực, địa phương mình; tập huấn nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Căn cứ Nghị định 19/2020/NĐ-CP, theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình 

thực tế chủ động kiểm tra các lĩnh vực thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm 

vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

-  Thực hiện báo cáo công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC định kì 

6 tháng (trước ngày 18/06); 01 năm (trước ngày 18/12) về Sở Tư pháp để tổng hợp 

trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

 2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, 

hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này. 

- Tổng hợp và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện những quy 

định của pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo hay chưa phù hợp với thực tiễn. 

- Tham mưu quán triệt, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm 

hành chính. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC, 

nhất là những quy định mới được ban hành. 

- Phối hợp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố để pháp luật về XLVPHC được thi hành thống nhất, đồng bộ và 

mang lại hiệu quả.  

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt 

vi phạm hành chính tại một số đơn vị, địa phương và lĩnh vực đê điều, thủy lợi. 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 22 Nghị định 

số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ, quy định Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về XLVPHC, khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

- Tổng hợp Báo cáo kết quả chung của tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về 

XLVPHC về UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư  pháp (để báo cáo); 

- Các Sở, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Nam Định; 

- Website của tỉnh và Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-01-11T14:49:02+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Trần Kha<trankha@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-01-12T08:48:14+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Nguyễn Phùng Hoan<nguyenphunghoan@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-12T09:50:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-12T09:51:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-12T09:51:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




