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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN LƯU

Số:    /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

An Lưu, ngày     tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của 

UBND phường An lưu

Căn cứ Luật xử lý VPHC năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý 
VPHC; 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 02/02/2023 về công tác Tư 
pháp năm 2023 của UBND phường An Lưu

UBND phường An Lưu xây dựng Kế hoạch công tác thi hành pháp luật 
về xử lý VPHC năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Nắm bắt kịp thời tình hình thi hành chính sách pháp luật về xử lý VPHC 

và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của các văn bản quy phạm 
pháp luật về VPHC để có giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về 
xử lý VPHC.

2. Yêu cầu:
Công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC phải được thực hiện thường 

xuyên, toàn diện, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.
Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên môn UBND trong qúa 

trình thực hiện
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Tuyên truyền phổ biến GDPL về xử lý VPHC:
BCĐ công tác PGDGPL, các tuyên truyền viên pháp luật, Hội viên Chi 

hội Luật gia tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến GDPL các quy định 
của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và 
nhân dân về xử lý VPHC bằng các hình thức phù hợp theo tình hình thực tế của 
địa phương.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ:



2

Triệu tập cán bộ, công chức, bố trí thời gian, công việc tham gia đầy đủ 
các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức; tự học tập, nghiêm 
cứu các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về xử lý 
VPHC.

3. Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý 
VPHC:

Thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử 
lý VPHC do cấp trên tổ chức.

Tự kiểm tra quyết định xử lý VPHC của Chủ tịch UBND và Công an 
phường  theo kế hoạch công tác Tư pháp của UBND năm 2023.

4. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC:
Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo về công tác thi hành pháp 

luật về xử lý VPHC theo quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 
31/8/2015 của Bộ tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Công chức Tư pháp UBND theo nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai 

kế hoạch, tham mưu lãnh đạo UBND phối hợp thực hiện kiểm tra và tự kiểm 
tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, tổng hợp số liệu báo cáo theo 
định kỳ 6 tháng, 1 năm về Phòng Tư pháp thị xã tổng hợp.

Cá nhân có thẩm quyền xử lý VPHC, chuyên môn UBND có liên quan đến 
xử lý VPHC phối hợp chặt chẽ với Công chức Tư pháp để thực hiện kế hoạch 
đồng bộ và hiệu quả./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã Kinh Môn;
- Phòng Tư pháp;
- TT. Đảng uỷ ;
- TT. HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Công chức chuyên môn UBND;
- Lưu VT, TP.

           Chủ tịch

             Đặng Văn Đức
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