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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

  Số: 13/2018/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 5 năm 2018 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ  xử phạt vi phạm hành 

chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

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

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

chính; 

Căn cứ 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 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Điều 1. Thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội 

dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là 

người có thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức 

tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng theo cách thức được quy định 

tại Quyết định này. 
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Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch UBND tỉnh xác định các hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội 

dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng 

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh 

hưởng đến nhiều đối tượng phải bảo đảm các điều kiện như sau: 

1. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính không thuộc trường hợp ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi 

phạm hành chính.  

2. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc trường hợp không giải trình hoặc 

giải trình mà thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên 

bản vi phạm hành chính hoặc hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc trường hợp 

giải trình được gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2018.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các 

xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KTVB- Bộ Tư pháp;  

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CPCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; đoàn thể tỉnh; 

- Báo VP, Đài PT-TH tỉnh, TT Công báo tỉnh, 

Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử tỉnh; 

- UBND huỵên, thành phố; UBND xã, phường,  

thị trấn; 

- - Lưu: VT, PC1. 

        (Th-45b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 
 

 

Vũ Chí Giang 
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