
 

1 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:       /KH-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày         tháng 01 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 

 

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 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; Nghị định 

số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính;  

Thực hiện Kế hoạch số 3960/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020.  

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý trên địa bàn 

tỉnh năm 2020 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 

1.Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước về vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính. 

3. Xác định trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở, 

đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình quản lý công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chuyên ngành thuộc lĩnh vực 

Sở quản lý. Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, 

cấp xã trong việc xử lý vi phạm hành chính và tổng hợp, cung cấp thông tin 

phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. 

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 

1. Rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

 

Tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp 
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luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực do Sở quản lý; kịp 

thời báo cáo, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp với 

quy định của pháp luật hoặc chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình triển khai 

công tác xử lý vi phạm hành chính. 

 

2. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

 

Thực hiện phối hợp Sở Tư pháp trong việc  nghiên cứu, biên soạn tài liệu 

hoặc thu thập, tổng hợp các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, bồi dưỡng, tập 

huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi có yêu cầu. 

Cử cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tham gia 

các lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý. 

 

3. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi lĩnh vực được giao quản 

lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định. 

 

4. Công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

 

Thực hiện  báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

thuộc phạm vi quản lý về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 

định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 01 đối với báo cáo hàng năm để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

5. Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để 

triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

 

Phối hợp  Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở vật 

chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại 

đơn vị.  

Thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để 

triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản 

lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc hội 

về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Căn cứ Kế hoạch này lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ 
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chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện. 

2. Thanh tra Sở tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn và theo dõi việc 

thực hiện Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị phản ánh 

về Thanh tra Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo SXD;  

- Các phòng, TT thuộc SXD;  

- Lưu: VT, TTrXD;  

- CV(NXL)-2020/0016.  

 Nguyễn Quang Huy 

 


