
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH  

Số:          /UBND-VP8 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v tiếp tục nâng cao chất lượng 

công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính 

 

 

 

Kính gửi: 

                 - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

                 - Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Nam Định. 

 

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, chất 

lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính ngày càng được nâng cao; 

góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý 

nhà nước của địa phương, đơn vị, tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, ổn 

định an ninh chính trị, trật tự xã hội… 

Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo kịp thời, đầy đủ, một số vi phạm pháp luật chưa được kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kiên quyết; một số trường hợp chưa đảm 

bảo đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định hoặc lúng túng trong việc áp 

dụng các quy định có liên quan… 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới; căn cứ các quy định pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính và Kết luận số 2085/KL-BTP ngày 23/6/2022 của Bộ 

Tư pháp về việc kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; UBND tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý 

vi phạm hành chính và các quy định pháp luật có liên quan; thường xuyên tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, 

công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định 

xử lý vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân để bảo đảm tính nghiêm 

minh của pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với 

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

3. Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót 
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trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đã được nêu tại Kết luận kiểm tra.  

4. Các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp 

chặt chẽ với Sở Tư pháp về công tác thống kê, báo cáo để thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 

địa phương. 

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương theo 

quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác 

kiểm tra trong công tác xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 

số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ và các quy định liên quan. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về thẩm quyền 

và cách thức xác định các hồ sơ phức tạp; Quyết định ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; thời gian hoàn thành 

trong Quý IV/2022. 

- Định kỳ tổng hợp kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

Để  

báo  

cáo 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT của tỉnh 

- Trang TTĐT của Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP1, các VP. 
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