
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:        /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Hà Nam, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác thi hành pháp luật  

về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam xây 

dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Thực hiện kịp thời, nghiêm túc Luật xử lý vi phạm hành chính và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, 

Du lịch và Gia đình. 

2. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong công 

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

II. NỘI DUNG. 

1. Rà soát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các quy định của Luật xử lý vi phạm 

hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản về xử phạt vi phạm 

hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình; kịp thời phát 

hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất 

cập, chưa phù hợp với thực tiễn.  

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì; các phòng, đơn vị có liên quan 

phối hợp. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

a. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

b. Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. 
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- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị có liên quan 

phối hợp. 

3. Công tác kiểm tra việc 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.  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị có liên quan 

phối hợp. 

4. Công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

- Thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của 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 và theo dõi thi hành pháp luật. Cụ thể: 

- Thời kỳ lấy số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 đối với báo  cáo  6 

tháng; từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 đối với báo cáo năm. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

5. Xây dựng cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị có liên quan 

phối hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Kế 

hoạch phù hợp, đạt hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (qua Thanh tra Sở) trước ngày 05/7/2023 đối với báo cáo 6 tháng và 

trước ngày 05/01/2024 đối với báo cáo năm.  

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 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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