UBND TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/KH-STP

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tuyên Quang Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở Tư
pháp ban hành Kế hoạch xử lý vi phạm hành chính năm 2021, Sở Tư pháp xây
dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi
phạm hành chính năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm bổ sung kiến thức, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc
thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho công chức thi hành nhiệm vụ và
người có thẩm quyền xử phạt.
- Việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phải đảm bảo thiết
thực, đúng đối tượng, nội dung, thời gian, mục tiêu đề ra và phù hợp với điều kiện,
tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung
- Triển khai, phổ biến, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 .
- Nghiệp vụ, kỹ năng áp dụng pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính;
- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm
tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
2. Hình thức

Tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến tại 07 điểm cầu: Sử dụng hệ
thống truyền hình trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Địa điểm, thành phần
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến toàn tỉnh, gồm 07 điểm cầu
của Thành phố Tuyên Quang và các huyện.
a) Điểm cầu Thành phố Tuyên Quang
Điểm cầu Thành phố Tuyên Quang tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành
phố Tuyên Quang.
- Chủ trì: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo UBND Thành
phố.
- Thành phần:
+ Đại biểu các cơ quan cấp tỉnh (do Sở Tư pháp mời): gồm: Các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh (Chánh Thanh tra Sở, công chức pháp chế sở); Các
cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (Chi cục Hải quan, Cục Thi hành án dân
sự, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thống kê tỉnh, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Cục quản lý thị trưởng tỉnh); Công an tỉnh ( lãnh đạo cấp phòng và cán bộ tham
mưu các phòng thuộc Công an tỉnh).
+ Đại biểu thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố (thành
phần là người có thẩm quyền xử phạt/xử lý và tham mưu xử phạt/xử lý vi phạm
hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố (các phòng, đơn vị thuộc
huyện; Đại diện Lãnh đạo xã/phường; công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức địa
chính đất đai/địa chính xây dựng); Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn
Thành phố (Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân TP, Chi cục thống kê,
Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội; Chi cục quản lý thị trường, Hạt kiểm lâm; Công an
TP, xã, phường...). số lượng cụ thể do UBND thành phố quyết định và mời.
b) Điểm cầu tại 06 huyện còn lại
- Địa điểm: Tại Trụ sở của 06 UBND huyện.
- Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/thành phố.

- Thành phần: Phòng Tư pháp (lãnh đạo và chuyên viên); các chức danh có
thẩm quyền xử lý/xử phạt vi phạm hành chính hoặc tham mưu xử lý/xử phạt vi
phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của huyện (các phòng, đơn vị thuộc
huyện; Đại diện Lãnh đạo xã/phường/thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch; công
chức địa chính đất đai/địa chính xây dựng); Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa
bàn huyện (Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục thống kê,
Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội; Chi cục quản lý thị trường, Hạt kiểm lâm; Công an
huyện, xã...).
Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, Chủ tịch
UBND các huyện/thành phố có thể xem xét quyết định bổ sung số lượng, thành
phần đại biểu dự Hội nghị ngoài thành phần nêu trên cho phù hợp và bảo đảm để
người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, công chức, viên chức tham mưu
thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập Biên bản vi
phạm hành chính được tham dự hội nghị.
4. Thời gian hội nghị: 01 ngày (dự kiến tổ chức trong quý III năm 2021),
thời gian cụ thể Sở Tư pháp sẽ có thông báo sau.
5. Báo cáo viên: Dự kiến mời chuyên gia của Bộ Tư pháp (Tiến sỹ, Cục
trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính).
6. Kinh phí
Kinh phí tổ chức Hội nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Sở Tư pháp bảo đảm kinh phí tổ chức Hội nghị gồm: mời báo cáo viên, biên soạn
tài liệu HN và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định. Đề nghị UBND huyện,
thành phố bảo đảm kinh phí tổ chức HN tại điểm cầu địa phương.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở có trách nhiệm
- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn thuộc trách nhiệm của Sở
Tư pháp bảo đảm, trình lãnh đạo Sở phê duyệt theo quy định.
- Soạn thảo Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị thuộc thẩm quyền mời của
Sở Tư pháp.
- Chuẩn bị Chương trình Hội nghị.

- Quản lý danh sách và số lượng đại biểu tham dự Hội nghị; Báo cáo Giám
đốc Sở kết quả Hội nghị.
2. Văn phòng Sở có trách nhiệm
- Hợp đồng thuê giảng viên, biên soạn tài liệu, phương tiện đón, đưa giảng
viên; bố trí và bảo đảm các điều kiện cho giảng viên và những người liên quan
thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đồng thời thực hiện thanh quyết toán, chi trả
kinh phí theo Hợp đồng.
- Phối hợp với đơn vị chức năng của UBND Thành phố trong việc chuẩn bị
hội trường tại điểm cầu Thành phố Tuyên Quang; bảo đảm các điều kiện về kinh
phí, cơ sở vật chất, hợp đồng phô tô tài liệu, phát tài liệu Hội nghị, maket… phục
vụ Hội nghị theo quy định.
3. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp
luật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị chức năng của UBND
Thành phố và các huyện bảo đảm kết nối truyền hình trực tuyến bảo đảm chất
lượng phục vụ Hội nghị; phối hợp tuyên truyền về Hội nghị.
Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố phối hợp với Sở Tư
pháp chỉ đạo việc chuẩn bị kinh phí và cơ sở vật chất, triệu tập đại biểu tham dự và
cử đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố chủ trì tại điểm cầu địa phương./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;
- UBND các huyện/thành phố (Phối hợp);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng TP huyện, TP (thực hiện);
- Trang TTĐTSTP (đăng tải);
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thược

