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Phối hợp trong công tác quản lý thi hành pháp luật  

về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Kèm theo Quyết định số          /2022/QĐ-UBND  ngày      tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm 

phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh; các cơ quan được tổ 

chức theo ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là 

các sở, ban, ngành). 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định (sau đây gọi là Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện). 

3.  Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân 

dân cấp xã). 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý xử lý 

vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 

các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Việc phối hợp trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 

các quy định có liên quan. 

3. Đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong phối hợp thực hiện công tác 

quản lý xử lý vi phạm hành chính. 

4. Bảo đảm công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính được thực hiện kịp thời, hiệu quả. 
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Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính 

2. Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm 

hành chính. 

3. Phối hợp trong việc giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

5. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính 

6. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 5. Hình thức phối hợp 

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác 

xử lý vi phạm hành chính. 

2. Tổ chức họp, hội nghị sơ kết, tổng kết. 

3. Tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành. 

4. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 
 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 
 

Điều 6. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 

1.  Sở Tư pháp 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn tỉnh; 

b) Xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chung về xử lý vi phạm hành chính 

theo quy định; 

c) Tổng hợp các kiến nghị, phản ánh, vướng mắc, bất cập trong quá trình 

thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Tổ chức thực hiện và theo dõi việc thi hành các quy định của pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý; 
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b) Tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm 

vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định không khả thi, không phù hợp 

với thực tiễn. 

Điều 7. Phối hợp phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính 

1. Sở Tư pháp 

a) Biên soạn tài liệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định 

chung về xử lý vi phạm hành chính với nội dung và hình thức phù hợp;  

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật chung về xử lý vi 

phạm hành chính cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Các sở, ban, ngành tổ chức phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho người làm công tác xử lý vi phạm 

hành chính thuộc phạm vi lĩnh vực, ngành mình quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến pháp 

luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính tới 

cán bộ, nhân dân trên địa bàn quản lý. 

Điều 8. Phối hợp trong việc giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Trách nhiệm của người lập biên bản vi phạm hành chính; thủ trưởng cơ 

quan người lập biên bản vi phạm hành chính: 

a) Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính xử lý theo thẩm 

quyền được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng 

dẫn thi hành và pháp luật có liên quan; 

b) Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của 

người lập biên bản thì lập hồ sơ xử phạt và chuyển hồ sơ xử phạt đến người có 

thẩm quyền xử phạt trong thời hạn quy định. Hồ sơ gồm có: Biên bản vi phạm 

hành chính và các tài liệu có liên quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật; văn bản tham mưu trình người có thẩm quyền xử phạt do thủ trưởng cơ 

quan của người lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất; dự thảo Quyết định 

xử phạt và các văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có);  

c) Thực hiện việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo 

yêu cầu của người có thẩm quyền ra Q.uyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

d) Tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi được 

người có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính giao trong 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức bị xử phạt); 
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đ) Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 

tại Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo Thủ trưởng cơ 

quan của người lập biên bản vi phạm hành chính, người lập biên bản vi phạm 

hành chính thực hiện việc xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính và 

thực hiện việc tổ chức giải trình theo quy định; 

b) Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ngay sau khi 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3. Đối với hồ sơ vụ việc theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 

15/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về thẩm quyền và cách thức xác 

định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giao cơ quan của người lập biên 

bản vi phạm hành chính hoặc cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp 

với cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan có liên quan rà soát hồ sơ xử phạt 

trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt. 

4. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản 

giao cho sở, ngành, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát để 

tham mưu biện pháp xử lý đối với những hồ sơ xử phạt không thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 

1. Phối hợp trong công tác kiểm tra 

a) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp 

ban hành Kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra 

việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định 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; 

b) Các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra 

công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

2. Phối hợp trong công tác thanh tra 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được    

tổ chức theo ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện thanh tra trong trường 

hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn     

quản lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-19-2020-nd-cp-kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-434431.aspx
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Điều 10.  Xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu giúp      

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh để kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu 

về xử lý vi phạm hành chính theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp 

xã có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do 

đơn vị mình thực hiện vào hệ thống Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính 

theo quy định. 

Điều 11. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

1. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định 

kỳ hàng năm 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn quản lý của địa phương mình gửi về Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan 

được tổ chức theo ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

của cơ quan, địa phương mình gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp); 

c) Sở Tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Tư 

pháp theo quy định; 

d) Nội dung và thời gian chốt số liệu báo cáo công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ và Bộ Tư pháp quy 

định về chế độ báo cáo trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

2. Báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề về thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, đơn vị theo trách nhiệm được phân công tổ chức triển khai 

thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn,     

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(qua Sở Tư pháp) để xem xét, xử lý theo quy định./. 
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