
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Số:          /SGTVT-VP Quảng Ninh, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Kết luận 

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính          

của Bộ Tư pháp   

 

 

 

 

 Kính gửi:  Các phòng, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4617/UBND-

PC ngày 18 tháng 8 năm 2022 về triển khai thực hiện Kết luận Kiểm tra công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp.  

Để triển khai thực hiện Kết luận kiểm tra của Bộ Tư pháp, khắc phục 

những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải yêu cầu: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại công văn số 3561/UBND-PC ngày 03 tháng 6 năm 2022; của Sở Giao thông 

vận tải tại công văn số 3359/SGTVT-VP ngày 15/7/2022 về chấn chỉnh, nâng 

cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Chủ động tham mưu Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc trao đổi 

thông tin liên quan đến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

(VPHC); chủ động rà soát, báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trong việc 

xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Quan tâm, bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực và các điều kiện khác 

đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đạt hiệu 

quả. Tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ, triển khai các hoạt động nhằm tổ 

chức thống kê, lưu trữ, quản lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính  đầy đủ, đúng 

quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đúng quy 

định. 

4. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân bị xử phạt VPHC; tổ chức, 

kiến nghị cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt VPHC theo quy định để 

đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.  
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5. Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Cảng vụ đường thủy nội địa đẩy mạnh 

hơn nữa các hoạt động, nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; chủ động, tích cực tham mưu Sở trong chỉ đạo tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020) và các Nghị định, Thông tư, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

 Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, VP. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Kinh 
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