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KẾ HOẠCH 
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 trên địa bàn xã Đoàn Kết năm 2022
 

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012 đã sửa, đổi bổ 
sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 (sau đây gọi 
là Luật Xử lý vi phạm hành chính); Kế hoạch số 152/KH-UBND huyện Thanh 
Miện ngày 20 tháng 01 năm 2022 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết ban hành Kế hoạch công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nắm bắt kịp thời tình hình thi hành chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính (VPHC) và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của các văn 
bản quy phạm pháp luật để có giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử 
lý VPHC.

- Xác định rõ nội dung cụ thể, trọng tâm công tác thi hành pháp luật về xử lý 
VPHC trên địa bàn xã và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá 
trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC phải được thực hiện một cách 
thường xuyên, toàn diện, đảm bảo khách quan, công khai và minh bạch; có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện; không 
trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

II. NỘI DUNG.
1. Thực hiện quy định của pháp luật về xử lý VPHC 
a) Hình thức thực hiện: ban hành văn bản thực hiện quy định của pháp luật 

về xử lý VPHC
b) Đơn vị thực hiện: UBND xã.
c) Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND xã
d) Thời gian thực hiện: Các tháng trong năm 2022.
2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tham gia tập huấn nghiệp vụ về 

xử lý VPHC



2

- Hình thức thực hiện: Tiếp tục phổ biến các quy định của Luật Xử lý vi 
phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn bằng các hình thức phù hợp cho cán 
bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

- Đơn vị chủ trì: UBND xã.
- Đơn vị phối hợp: Công chức Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Phòng Tư pháp.
3. Tập huấn nghiệp vụ về xử lý VPHC
a) Hình thức thực hiện: Căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện, UBND xã 

cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ về xử lý VPHC (gồm nghiệp vụ xử phạt 
VPHC và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính).

b) Đối tượng tập huấn: Cá nhân có thẩm quyền xử lý và cán bộ, công chức 
thuộc UBND xã.

c) Đơn vị thực hiện: UBND xã
d) Kinh phí tập huấn: Do ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị 

đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch này.
đ) Thời gian tập huấn: Việc tập huấn được thực hiện hoàn hành trong Quý 

II/2022.
4. Thống kê cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính
- Cơ quan thực hiện: UBND xã có trách nhiệm thực hiện việc thống kê số 

liệu về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.
- Đơn vị tổng hợp: Công chức Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Các tháng trong năm 2022.
5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
- Nội dung báo cáo: Việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý 

VPHC của UBND xã được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-
CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP và 
Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp về quy định chế độ 
báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC và theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: UBND xã.
- Đơn vị tổng hợp: Công chức Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: 
+ Báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022, gửi trước 

ngày 10/7/2022; 
+ Báo cáo năm tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, gửi trước 

ngày 10/01/2023.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Công chức Tư pháp 
Tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp 

vướng mắc, khó khăn báo cáo UBND xã giải quyết theo thẩm quyền.
2. Trách nhiệm của Công chức Tài chính – Kế toán xã
Tham mưu UBND xã bố trí đủ kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ 

được xác định trong Kế hoạch theo đề xuất của cơ quan, đơn vị; hướng dẫn việc 
chi và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nhà 
nước.

3. Trách nhiệm của UBND xã
- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Kịp thời phản hồi các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc để được 

hướng dẫn giải quyết kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2022. Yêu cầu cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch nếu có phát sinh khó khăn, 
vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND xã (qua công chức Tư pháp) để được 
hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:                                                                                
- Phòng Tư pháp; 
- Thường trực Đảng uỷ,           
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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