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Lạng Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2019 

V/v báo cáo công tác thi hành 
pháp luật về XLVPHC 

 

    

  Kính gửi:  

 

  

 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội 

về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 

14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/02/2019). Sở Tư pháp- cơ 

quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan ngành dọc 

của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (viết tắt là sở, ban, ngành); UBND các 

huyện, thành phố báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của 

ngành, địa phương mình, cụ thể: 

I. Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC 6 tháng 

đầu năm 2019  

1. Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2019.  

2. Nội dung và biểu mẫu báo cáo 

2.1. Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh:  

 Lập báo cáo theo đề cương và tổng hợp số liệu theo Mẫu số 1: Bảng tổng 

hợp số liệu báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính; 

 2.2. Đối với UBND các huyện, thành phố:  

- Lập báo cáo theo đề cương;  

- Tổng hợp số liệu theo 02 biểu mẫu: Mẫu số 1- Bảng tổng hợp số liệu 

báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính và Mẫu số 2- Bảng tổng hợp số liệu báo 

cáo về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.  

Lưu ý:  

- Mẫu số 1- Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về xử phạt vi phạm hành 

chính: UBND các huyện, thành phố không tổng hợp số liệu XPVPHC của cơ 

quan ngành dọc đóng trên địa bàn. 
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- Mẫu số 2- Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính: 

+ UBND cấp xã tổng hợp số liệu báo cáo về biện pháp xử lý hành chính 

“Giáo dục tại xã, phường, thị trấn”; 

+ UBND cấp huyện tổng hợp số liệu từ UBND cấp xã về số lượng giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn; tổng hợp số liệu về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. 

(Có đề cương báo cáo và biểu mẫu gửi kèm) 

3. Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC 6 tháng đầu năm 2019 các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 06/7/2019 (đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ: ktvbqppl@gmail.com). 

II. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 

27/11/2013 của Quốc hội tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội 

phạm 

Để có số liệu tổng hợp định kỳ hàng năm về tình hình XLVPHC theo đề 

cương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/NQ-QH13, Sở Tư pháp 

đề nghị các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố ngoài việc báo cáo số liệu 6 

tháng theo nội dung I nêu trên, cung cấp bổ sung số liệu về tình hình XLVPHC 

(theo mẫu số 01) các tháng sau: 

- Số liệu tháng 7/2019 (từ ngày  01/7/2019 đến ngày 31/7/2019), đề nghị bổ 

sung và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 03/8/2019 để Sở tổng hợp báo cáo Công an 

tỉnh theo quy định.  

- Số liệu tháng 8 và tháng 9 năm 2019 (từ ngày 01/8/2019 đến ngày 

30/9/2019), đề nghị bổ sung và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 03/10/2019 để Sở 

tổng hợp báo cáo Công an tỉnh theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị liên hệ với 

Thanh tra Sở theo số điện thoại: 02053 879714./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thanh Sơn 
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