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V/v chấn chỉnh công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng, ngày      tháng 12 năm 2022 

  

  

                 Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

   

 Thực hiện Công văn số 1494/UBND-NC ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, các cơ 

quan Trung ương, cơ quan Tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Tăng cường phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Xử lý VPHC 

năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 

23/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý VPHC và các văn bản pháp luật quy định chi tiết, các Nghị định xử phạt 

VPHC trong từng lĩnh vực tới công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, chiến sĩ 

lực lượng vũ trang có liên quan; tổ chức tuyên truyền sâu rông đến các tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn hiểu và chấp hành quy định của pháp luật về xử lý VPHC 

trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước. 

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, tập huấn, bồi dưỡng và tổ chức thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong phạm 

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

Thực hiện việc lập hồ sơ và ban hành Quyết định xử phạt VPHC, Quyết định 

áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng 

hành vi vi phạm, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn ban hành; việc áp 

dụng hình thức xử phạt chính, hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu 

quả phải đúng, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và sát với tình tiết, nội 

dung vụ việc; sử dụng đúng biểu mẫu Biên bản, Quyết định theo các văn bản 

hướng dẫn hiện hành của cơ quan Nhà nước cấp trên.  

3. Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành về lĩnh 

vực xử lý VPHC; bố trí đảm bảo các điều kiện về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC. 

4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và người có thẩm quyền xử phạt trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý, thi 
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hành Quyết định xử lý VPHC; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, 

cá nhân có hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo quy định 

tại 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 VPHC. 

5. Công an huyện 

Quản lý người có thẩm quyền xử lý VPHC, hằng năm ban hành Kế hoạch 

kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC. Thực hiện kiểm tra, rà soát, 

nắm tình hình VPHC, việc xử lý VPHC và chấp hành các Quyết định xử lý VPHC, 

bảo đảm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, thi hành triệt để các Quyết định xử 

phạt VPHC, Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 

6. Giao Phòng Tư pháp huyện 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch thành lập Đoàn 

kiểm tra của UBND huyện, tiến hành kiểm tra định kỳ công tác thi hành pháp luật 

về xử lý VPHC trước ngày 15/3 hàng năm; tham mưu thực hiện việc kiểm tra theo 

địa bàn, chuyên đề hoặc đột xuất theo quy định. 

- Tham mưu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về kỹ năng lập hồ sơ, 

xử phạt VPHC cho đội ngũ công chức tham mưu công tác xử lý VPHC và người 

có thẩm quyền xử phạt thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan Tỉnh 

đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND &UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- Lưu: VT. 

  CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 Bùi Quốc Khánh 
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