
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TP Hữu Lũng, ngày         tháng 4 năm 2022 

V/v tăng cường thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý, 

sử dụng tài sản công trên địa 

bàn huyện. 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban ngành thuộc huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 393/UBND-KT ngày 13/4//2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, về việc tăng cường thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, UBND huyện yêu cầu các phòng, 

ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

huyện triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kiểm tra, 

xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, 

kho bạc nhà nước; Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, 

quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, 

kho bạc nhà nước, kế toán, kiểm toán độc lập; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 

12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tăng cường công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công đối với các cơ quan, đơn vị theo quy định. Thường xuyên kiểm 

tra, phát hiện kịp thời những sai phạm, tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm, 

đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 

công trên địa bàn. 

3. Thanh tra huyện: Thông qua hoạt động thanh tra phát hiện dấu hiệu vi 

phạm về phạm quản lý, sử dụng tài sản công kịp thời đề xuất, xử lý vi phạm theo 

quy định. 
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4. Phòng Tư pháp huyện 

- Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu, áp dụng pháp luật để 

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành các văn bản pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính và thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý, sử dụng tài sản công cụ thể: Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, 

bổ sung năm 2020; Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; Nghị định 

số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải 

quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, quản lý, sử dụng tài sản công, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, kế toán, kiểm 

toán độc lập; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về 

kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 

công theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  

5. Thủ trưởng cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện thực hiện kiểm tra 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 

số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT, TP. 

  CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

    Bùi Quốc Khánh 
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