
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC 

V/v triển khai Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế phối hợp 

quản lý công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính  

Chiêm Hóa, ngày           tháng 7 năm 2022 

 
 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị;  

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

 

 Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 
số 14/2022/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối 
hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 
22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định 14/2022/QĐ-

UBND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022, 

 Vậy Uỷ ban nhân dân huyện gửi kèm Văn bản này Quyết định số 
14/2022/QĐ-UBND đến các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 
khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo) 
- Các PCT UBND huyện; (báo cáo) 
- Chánh VP, các phó CVP HĐND&UBND; 
- CVNC; 
- Lưu: VT, PTP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Đức Huy 



  



  



  

 



 
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 14/2022/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2022 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý 

 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND 

 ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 

11 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

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

phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính 

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

Căn cứ Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 29/TTr-STP ngày    

29 tháng 4 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 

22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9, như sau: 

“1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định kiểm tra việc thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời chủ trì, phối hợp với 

cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện quyết định kiểm tra theo quy định”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 12, như sau: 

"Điều 12. Phối hợp tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xử phạt vi phạm hành chính  

1. Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 63 và 

khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mà còn có quan 

điểm chưa thống nhất trong việc xử phạt vi phạm hành chính, thì người đứng 

đầu cơ quan lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có thể quyết định việc trao 

đổi, lấy ý kiến của Sở Tư pháp (đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) hoặc Phòng Tư pháp  (đối 

với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) 

và phải dành thời gian ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc để Sở Tư pháp hoặc 

Phòng Tư pháp nghiên cứu, cho ý kiến đối với hồ sơ vụ việc.  

2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định triệu tập họp để lấy ý kiến của các cơ 

quan có liên quan hoặc quyết định việc lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tư pháp 

(đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh) hoặc Phòng Tư pháp (đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử 

phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) .  

3. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cùng cấp hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, 

đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo quy định; chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về tính pháp lý của hồ sơ vụ việc. 
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 4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Văn phòng huyện khi nhận được hồ sơ xử phạt 

vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cùng cấp do các cơ quan, đơn vị chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ ngay 

trong ngày làm việc, kịp thời trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân để ban hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính, hoặc tổ chức họp, lấy ý kiến cơ quan liên quan 

theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi quyết định. 

 5. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và các cơ quan có liên quan có 

trách nhiệm nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản về tính pháp lý đối với hồ sơ 

vụ việc xử phạt vi phạm hành chính theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, người 

có thẩm quyền trình quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này đảm bảo đầy đủ, 

chặt chẽ, đúng thời hạn. 

Điều 2. Bỏ cụm từ 

Bỏ cụm từ "đối với các vụ việc phức tạp" tại khoản 7 Điều 4 của Quy chế 

phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022. 

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Người đứng đầu các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp;                                báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Cục KTrVBQPPL, Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Như Điều 3 (để thi hành); 

- HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); 

- Cơ sở dữ liệu PL tỉnh (đăng tải); 

- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- TP, PTP, CV các phòng, đơn vị của VP; 

- Lưu: VT, NC (P.Hà). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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