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KẾ HOẠCH 

Theo dõi thi hành pháp luật  

về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 3708/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà 

Nam xây dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Thu thập thông tin, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; phát hiện 

những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập, vi phạm trong thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.  

- Phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với 

thực tiễn để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

2. Yêu cầu. 

- Khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực 

tiễn và đúng quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm 

tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

II. NỘI DUNG. 

1. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

 1.1. Tình hình và kết quả triển khai công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

 - Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

các văn bản quy định chi tiết thi hành luật;  

- Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ 

năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi 

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

1.2. Tình hình vi phạm hành chính.  

- Tình hình vi phạm hành chính;  

- Tình hình xử phạt vi phạm hành chính.  

1.3. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực tiễn thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị. 

- Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật. 

- Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành:  

+ Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật: Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ 

thuật; Tổ chức bộ máy, nhân sự;  

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập 

huấn nghiệp vụ;  

+ Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm 

hành chính;  

+ Về việc báo cáo, thống kê;  

+ Về công tác kiểm tra, thanh tra;  

+ Những khó khăn, vướng mắc khác.  

- Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc (nguyên nhân chủ quan; 

nguyên nhân khách quan).  

- Đề xuất, kiến nghị.  

2. Cách thức theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

2.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

Việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện từ 

các nguồn sau:  

- Báo cáo của các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý;  

- Thông tin, phản ánh dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng;  

- Phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

2.2. Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 

02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính.  

2.3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.  

- Căn cứ yêu cầu công tác và chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc điều tra, 

khảo sát nhằm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính;  

- Việc điều tra, khảo sát được tiến hành thông qua phiếu khảo sát, tọa 

đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác.  
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2.4. Tổ chức các cuộc họp. 

 Triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, đơn vị; xem xét, đánh 

giá tình hình, kết quả theo dõi thi hành pháp luật để có đề xuất phù hợp với 

nhiệm vụ quản lý nhà nước trong ngành, lĩnh vực được giao hoặc đề xuất biện 

pháp quản lý nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật. 

3. Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. 

 - Việc thực hiện kết luận kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện kết luận kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.  

- Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính, bộ phận được phân công theo dõi tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo 

cấp có thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau: 

+ Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết; sửa đổi, bổ sung, 

ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. 

+ Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi 

phạm hành chính. 

+ Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. 

+ Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong 

hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, quán 

triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp, đạt hiệu quả; định kỳ 6 tháng, 

năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Thanh 

tra Sở). 

2. Giao Văn phòng Sở đăng tải công khai Kế hoạch trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở. 

3. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Nam theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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