
1 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30 /KH-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày  13 tháng 02 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác quản lý  thi hành pháp luật  

về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 

 

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

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

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

phủ;  

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy 

định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao 

du lịch và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 

16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác 

giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 

2017 của Bộ Văn hóa, Thể thoa và Du lịch hợp nhất Nghị định quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23 tháng 1 năm 2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019; 
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Nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện 

những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi,  bất 

cập, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhằm nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.  

1.2. Các hành vi phạm hành chính được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và 

được xử lý nghiêm minh, đảm bảo chính xác, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục 

pháp luật quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về văn hóa, thể thao du lịch và gia đình. 

2. Yêu cầu 

2.1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013, Nghị 

định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp 

luật khác về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành 

Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.  

2.2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, đảm 

bảo đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định 

số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ; 

2.3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị, cá nhân có 

liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ chủ yếu 

1.1. Tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời 

các vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn 

tỉnh.  
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1.2. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.  

1.3. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và du lịch thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành.  

1.4. Phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên 

truyền pháp luật, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho công chức thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã.  

1.5. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc báo cáo kết quả thực hiện việc xử 

lý vi phạm hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.  

1.6. Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

2. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

2.1. Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng 

chuyên môn, các Chi cục trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ và tình 

hình thực tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo từng lĩnh 

vực quản lý nói riêng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc ngành và các cá nhân, tổ chức hoạt động theo từng lĩnh vực của 

ngành. 

2.2. Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

3. Hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính. 

3.1. Cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng 

nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức. 

3.2. Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn trực thuộc 

Sở. 

3.3. Thời gian thực hiện: Theo thông báo của Thanh tra Bộ và Sở Tư pháp. 

4. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

4.1. Đơn vị thực hiện:  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hàng 

năm đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi Thanh tra 

Sở để tổng hợp. 

4.2. Thanh tra Sở tổng hợp thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm đối 

với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại 
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Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP 

ngày 18/8/2017 của Chính phủ. 

5. Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính 

5.1. Nội dung: Thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản 

quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy 

định không khả thi, bất cập hoặc chồng chéo nhằm kiến nghị, đề xuất những giải 

pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. 

5.2. Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị 

trực thuộc Sở. 

5.3. Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

6. Thanh tra Sở tham mưu thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Nghị 

định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ “Quy định cơ sở dữ 

liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính” và Thông tư số 13/2016/TT-BTP 

ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp “Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, 

cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi 

phạm hành chính” khi phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành 

chính được triển khai. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được cấp từ kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể 

thao du lịch và gia đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn thu từ 

trích xử phạt vi phạm hành chính do đơn vị thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực 

thuộc Sở căn cứ nội dung được giao tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được phân công một cách có hiệu quả, đạt được mục đích và 

yêu cầu của Kế hoạch đề ra. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện gửi 

về Sở (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định. 

2. Thanh tra Sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tổ 

chức thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện cho Lãnh đạo Sở. 

3. Ban biên tập Website Sở có trách nhiệm đăng tải Kế hoạch này và các 

văn bản pháp luật về về xử lý vi phạm hành chính lên Trang thông tin điện tử 

của Sở. 

4. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

công chức có thẩm quyền đang thi hành công vụ trong quá trình thi hành công 
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vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện vi phạm hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Phối hợp thực hiện xử lý vi phạm hành 

chính và triển khai các các nội dung có liên quan theo yêu cầu.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính năm 2019, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu 

các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung của Kế hoạch. 

  ơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở VHTT&DL: Giám đốc, các PGĐ, Văn phòng 

Sở, Thanh tra Sở, Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 

Ban biên tập Website Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 
 

 Lê Thị Loan 
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