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Thực hiện Văn bản số 365/STP- QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2020 

của Sở Tư pháp Vĩnh Phúc về việc xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Chỉ thị tăng 

cường quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 10/04/2020 UBND huyện Tam Dương 

đã có Văn bản 741/UBND-TP triển khai lấy ý kiến tham gia đóng góp vào Dự 

thảo Chỉ thị đến các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, 

thị trấn. 

Qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung dự thảo; một số ý kiến khác 

có góp ý như sau: 

1. đề nghị chỉnh sửa lại nội dung điểm b, khoản 1 Dự thảo, cụ thể: 

“b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nâng cao kỹ năng, 

nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và  quy định của pháp luật về trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính cho người có thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính và đội ngũ tham mưu, thực hiện công tác xử lý vi phạm 

hành chính.” 

Lý do: Chỉnh sửa như trên sẽ lô gich với nội dung khoản 3 Dự thảo và 

phù hợp để Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện. 

2. Đề nghị bỏ cụm từ “xử lý vi phạm hành chính” tại điểm e, khoản 1 Dự 

thảo cụ thể: 

“e) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của 

pháp luật về áp dụng biện pháp xử lý hành chính; tăng cường phối hợp giữa các 

cơ quan trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc.” 

Lý do: Để nội dung điểm này rõ ràng và dễ hiểu hơn. 



3. Đề nghị trình bày thống nhất “Ủy ban nhân dân cấp huyện” hay 

“UBND các huyện, thành phố” tại Tiêu đề của khoản 1 và khoản 3 Dự thảo. 

4. Đề nghị bổ sung nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp xã vào 

khoản 3 của dự thảo, cụ thể: 

“f) Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý 

kịp thời các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền…” 

Lý do: Dự thảo có phạm vi điều chỉnh đến Ủy ban nhân dân cấp xã; trong 

khi đó các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu phát sinh từ cơ sở, việc phát hiện 

xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính ngay từ khi mới phát sinh tại cơ 

sở sẽ góp phần ngăn chặn các vụ việc phức tạp xảy ra… do đó bổ sung nhiệm vụ 

cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp xã  sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và tính khả 

thi của Chỉ thị. 

Trên đây là một số nội dung góp ý của UBND huyện Tam Dương vào Dự 

thảo Chỉ thị tăng cường quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp chủ trì soạn thảo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch & PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 Đặng Công Hòa 
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