
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 177  /STP-QLXLVPHC&TDTHPL 

 

V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

quy định về thẩm quyền xử phạt VPHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  06 tháng 3 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên 

địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

 

Thực hiện Văn bản số 492/UBND-NC ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Để đảm bảo việc tổng hợp, Báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời hạn quy định. Sở Tư pháp đề 

nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực hiện việc rà soát và có đề xuất cụ 

thể đối với các vấn đề sau: 

- Tổng số các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc 

quyền quản lý? Đối với từng chức danh, có tổng số bao nhiêu người có thẩm quyền 

xử phạt vi phạm hành chính? 

- Đề xuất sửa đổi tên gọi của chức danh nào? Lý do đề xuất sửa đổi? 

- Đề xuất bỏ chức danh nào? Lý do đề xuất bỏ? 

- Đề xuất bổ sung chức danh nào có thẩm quyền xử phạt? Lý do đề xuất bổ 

sung? 

- Đề xuất tăng hoặc giảm thẩm quyền xử phạt tiền của chức danh nào? Lý do 

đề xuất tăng hoặc giảm thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh? 

- Đề xuất bổ sung hoặc bỏ thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt đối với 

từng chức danh? Lý do đề xuất bổ sung hoặc bỏ thẩm quyền áp dụng các hình thức 

xử phạt đối với từng chức danh? 

- Đề xuất bổ sung hoặc bỏ thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

đối với từng chức danh? Lý do đề xuất bổ sung hoặc bỏ thẩm quyền áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với từng chức danh? 

- Các vấn đề khác liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 

từng chức danh (nếu có)? 
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Văn bản đề xuất của các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) đề nghị gửi về Sở 

Tư pháp bằng bản điện tử có chữ ký số hoặc file PDF (có chữ ký và đóng dấu 

đỏ) theo phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp Tuyên 

Quang” hoặc Hộp thư điện tử Tuphap@tuyenquang.gov.vn trước ngày 

09/03/2019, để tổng hợp Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- Giám đốc Sở; (Báo cáo) 

- Như kính gửi;  

- Trang TTĐT Sở Tư pháp;  

- Lưu VT, QLXLVPHC& 

TDTHPL(Hà).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 
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