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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN HỒNG 

 
Số: 26/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Sơn Hồng, ngày 20 tháng 5 năm 2021 

    
KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn xã Sơn Hồng 

 
 

      Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Hương Sơn về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân xã 

Sơn Hồng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

-  Tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật và các văn bản được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính trên phạm vi toàn xã. 

 -  Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật đến Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã; 

đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; cán 

bộ công chức là người có thẩm quyền xử phạt và tham mưu, lập hồ sơ xử lý vi 

phạm hành chính.  

-  Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

2. Yêu cầu:  

-  Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, xác định nội dung công việc đầy đủ, 

cụ thể thời gian, tiến độ hoàn thành; Gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của quyền hạn của cơ quan; Sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ 

quan tổ chức liên quan trong tổ chức thi hành triển khai luật. 

-  Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng 

mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, 

hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật 

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 

cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành 

chính theo từng lĩnh vực, bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương. 

Đơn vị chủ trì: Công chức Tư pháp 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban ngành, tổ chức liên quan. 

Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 

1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật xử lý vi phạm hành chính  
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Đơn vị chủ trì: Công chức Tư pháp 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan.  

Hình thức thực hiện: Hội nghị chào cờ, giao ban, các buổi họp thôn, tuyên 

truyền trên Website của UBND xã, trên hệ thống loa truyền thanh, biên soạn tài 

liệu, tờ rơi, và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo 

quy định của pháp luật.  

Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021 và các năm tiếp theo 

Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính để phù hợp với Luật 

Đơn vị chủ trì: Công chức Tư pháp làm đầu rà soát 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan.  

Thời gian thực hiện: Quý III/2021 và những năm tiếp theo 

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

     Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên đơn vị xã.  

Đơn vị chủ trì tham mưu: Công chức Tư pháp 

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan.  

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hàng năm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Công chức Tư pháp tham mưu giúp UBND xã kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn việc triển khai các nội dung của Kế hoạch này. 

      2. Các ban, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch. 

      3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự 

toán chi hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.  

      4. Các bộ phận liên quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ 

thể theo Kế hoạch này; Công chức Tư pháp định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện 

kế hoạch trên phạm vi toàn xã, báo cáo Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện 

theo quy định./. 
                                                                                         

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp; 

- Các ban, ngành đoàn thể; 

- Lưu: VT, TP. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Khánh Hòa 
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