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  Kính gửi:  

 

  

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 2070/STP-TTr ngày 11/6/2019 của Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về (XLVPHC) 6 

tháng đầu năm 2019. 

Để có số liệu tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND huyện về công tác 

thi hành pháp luật về XLVPHC 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện, UBND 

huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an huyện, 

UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC 

6 tháng đầu năm 2019 của ngành, đơn vị mình như sau: 

I. Báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC 6 tháng 

đầu năm 2019  

1. Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2019.  

2. Nội dung và biểu mẫu báo cáo 

2.1. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện:  

 Lập báo cáo theo đề cương và tổng hợp số liệu theo Mẫu số 1: Bảng tổng 

hợp số liệu báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính; 

2.2. Đối với UBND các xã, thị trấn:  

- Lập báo cáo theo đề cương;  

- Tổng hợp số liệu theo 02 biểu mẫu: Mẫu số 1- Bảng tổng hợp số liệu 

báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính và Mẫu số 2- Bảng tổng hợp số liệu báo 

cáo về áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính. 

Lưu ý:  

- UBND các xã , thị trấn, tổng hợp  Mẫu số 1- Bảng tổng hợp số liệu báo 

cáo về xử phạt vi phạm hành chính:  

- Mẫu số 2- Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các biện pháp xử lý 

vi phạm hành chính. 
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+ UBND các xã, thị trấn tổng hợp số liệu báo cáo về biện pháp xử lý vi 

phạm hành chính “Giáo dục tại xã, phường, thị trấn”. 

( Có đề cương báo cáo và biểu mẫu gửi kèm) 

3. Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 các cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Tư 

pháp trước ngày 30/6/2019 (đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ: 

tuphapdinhlap@gmail.com). 

II. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 

27/11/2013 của Quốc hội tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống tội 

phạm 

Để có số liệu tổng hợp định kỳ hàng năm về tình hình xử lý vi phạm hành 

chính theo đề cương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/NQ-QH13, 

UBND huyện đề nghị Công an huyện báo cáo số liệu 6 tháng theo nội dung I nêu 

trên, cung cấp bổ sung số liệu về tình hình XLVPHC (theo mẫu số 01) các tháng 

sau: 

  - Số liệu tháng 7/2019 (từ ngày  01/7/2019 đến ngày 31/7/2019), đề nghị 

bổ sung và gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 01/8/2019 để Phòng tổng hợp báo 

cáo Sở Tư pháp theo quy định.  

 - Số liệu tháng 8 và tháng 9 năm 2019 ( từ ngày 01/8/2019 đến ngày 

30/9/2019), đề nghị bổ sung và gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 01/10/2019 để 

Phòng tổng hợp báo cáo sở Tư pháp  theo quy định. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

các cơ quan, đơn vị báo cáo, phản ánh về UBND huyện (thông qua Phòng Tư 

pháp) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./. 

 Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- CT,các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vi Văn Đông 
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