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KẾ HOẠCH 

Quản lý công tác thi hành pháp luật  

về xử lý vi phạm hành chính năm 2021  
 

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-UBND-TP ngày 02/3/2021 của UBND 

thành phố về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2021 trên địa bàn thành phố Nha Trang, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

xây dựng kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm 

hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Sau đây 

gọi tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 

18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị diinhj số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP) đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, nhân viên và triển 

khai có hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác 

xử lý vi phạm hành chính. 

- Tăng cường phối hợp giữa Phòng và UBND các xã, phường trong việc trao 

đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng 

cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn 

đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hoạt động kiểm tra, báo cáo, thống 

kê về xử lý vi phạm hành chính. 

II. NỘI DUNG 

1. Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính, 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cho đội ngũ công 

chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính của Phòng và xã, phường. 

 - Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử lý 

vi phạm hành chính do Phòng Tư pháp tổ chức. Thống kê, báo cáo, kiểm tra tính 

pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đảm bảo 

đúng theo quy định của pháp luật. 

 2. Công tác kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính 

- Từng bộ phận được phân công lĩnh vực quản lý nhà nước tự chịu trách nhiệm 

trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  
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- Cuối năm thành lập Tổ tự kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan 

kiểm tra, rà soát, nhắc nhở (nếu có) các hồ sơ vi phạm hành chính trong năm 2021 

có đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO   

Nội dung báo cáo cho Phòng Tư pháp thực hiện theo Thông tư số 

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 xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật (nội dung báo cáo, thống kê, theo các biểu mẫu của Phụ lục 

số 01 được ban hành theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP), cụ thể: 

- Trước ngày 02/7 đối với báo cáo 6 tháng (thời điểm lấy số liệu từ ngày 

01/01 đến hết ngày 30/6 hàng năm). 

- Trước ngày 03/01/2022 đối với báo cáo hàng năm (thời điểm lấy số liệu từ 

ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí phục vụ cho công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm 

hành chính được bảo đảm do ngân sách thành phố chi trả trong dự toán hàng năm 

của đơn vị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao bộ phận theo dõi thi hành pháp luật xây dựng Kế hoạch quản lý công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin gửi Phòng Tư pháp thành phố trước thời gian quy định. 

- Cán bộ, công chức, nhân viên căn cứ vào nhiệm vụ được phân công phụ 

trách,  chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các hồ sơ tham mưu xử lý vi phạm 

hành chính trình UBND thành phố ký./. 

 

Nơi nhận:  (VBĐT)                                                        KT. TRƯỞNG PHÕNG  

- Phòng Tư pháp (b/c);                                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 
- Lãnh đạo phòng; 

- Trang thông tin điện tử của Phòng; 

- Lưu: VT, Trâm, Nhã, Long.                                                                             
                                                                                             

 

                                                                                           Trần Thanh Nhã 


		2021-03-09T15:39:51+0700
	Việt Nam
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