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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  82/VPHĐND&UBND Tràng Định, ngày 08  tháng 6 năm 2022 

V/v gửi hồ sơ xử phạt vi  

phạm hành chính  
 

   

  Kính gửi:  

- Các Phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Thời gian qua, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phát hiện, xử lý 

các hành vi vi phạm, góp phần duy trì trật tự, kỷ cương trong các lĩnh vực quản 

lý hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Tuy nhiên việc tham mưu lập hồ sơ 

xử phạt vi phạm hành chính, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phát 

hiện, xử lý vi phạm hành chính chưa hiệu quả; hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính 

được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện còn chậm, chưa kịp thời, chưa 

đầy đủ thành phần hồ sơ... nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác phối hợp, cho 

ý kiến tham gia và thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  

Để triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản 

hướng dẫn thi hành và khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn chỉ đạo các cán bộ, công chức tham mưu lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành 

chính thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính, đặc 

biệt lưu ý vấn đề sau: 

- Trường hợp xác định hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm 

quyền xử phạt của người lập biên bản thì kịp thời gửi hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính (gồm: Biên bản vi phạm hành chính, Tờ trình xử phạt, dự thảo 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các giấy tờ tài liệu khác liên quan 

bằng bản điện tử hoặc bản giấy) cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời 

hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản (quy định tại khoản 5 Điều 58 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính). 

- Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức 

liên quan nếu có lỗi trong việc chuyển biên bản vi phạm hành chính hoặc hồ sơ 

vụ vi phạm không đúng thời hạn dẫn đến quá thời hạn ra quyết định xử phạt thì 

bị xử lý theo quy định của pháp luật (quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 

118/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).  

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước 
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đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; nhằm nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, 

ban, ngành, các cơ quan đơn vị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.  

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện để các cơ quan thực hiện./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng  
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