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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

 

Số: 202 /UBND-NC 
V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

các quy định liên quan đến chức 
danh và thẩm quyền XPVPHC 

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2019 

 

 
Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Công văn số 440/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 
01/02/2019 của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định 
về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Lạng Sơn đã rà soát và đề 
xuất sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (VPHC), cụ thể 
như sau: 

1. Tổng số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
thuộc quyền quản lý: 67 chức danh, gồm: 

- Cấp tỉnh: 64 chức danh:  

+ Chủ tịch UBND tỉnh.  

+ Các cơ quan được tổ chức ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh: 59 chức 
danh có thẩm quyền xử phạt. 

+ Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh: 04 chức danh có thẩm quyền xử phạt1. 

- Cấp huyện: 1 chức danh có thẩm quyền xử phạt. 

- Cấp xã: 02 chức danh có thẩm quyền xử phạt. 

2. Đề xuất sửa đổi tên gọi của chức danh 

Đề nghị sửa đổi tên gọi chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị 
trường thành Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Quy định tại khoản 3 Điều 45 
Luật Xử lý VPHC năm 2012). 

 Lý do: Để phù hợp với quy định tại Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 
10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. 

3. Đề xuất bỏ chức danh: Không. 

4. Đề xuất bổ sung chức danh có thẩm quyền xử phạt 

4.1. Đề xuất bổ sung chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 

Lý do: Khoản 2, Điều 46 Luật Xử lý VPHC quy định: “Chánh Thanh tra 
sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng không, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải, Chánh 

                                           
1 Thanh tra viên; Chánh thanh tra, Thanh tra giao thông; trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành. 
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thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Chánh thanh tra Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước; Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục 
trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng 
Chi cục về bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản, thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp, phát triển nông thôn thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực và các 
chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành có quyền:..”. 

Hiện nay chỉ quy định chung là các chức danh tương đương được Chính 
phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành mà chưa quy định cụ thể 
thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Theo Khoản 1 Điều 52 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định thì: 
“Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là thanh tra chuyên ngành". 

 Mặt khác, theo Điều 1 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về 
tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ quy định:  

 "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-
CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 
thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ như sau: 

 1. Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 4 như sau: 

 “c) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.” 

 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

 “Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng 
với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh thanh tra Sở theo quy 
định tại khoản 2 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa.” 

Để đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về xử lý VPHC được đồng bộ, 
thống nhất, đề nghị bổ sung trong Luật Xử lý VPHC đối với chức danh của Chi 
cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

 4.2. Đề xuất bổ sung chức danh Kiểm soát viên chất lượng  

 Lý do: Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa: 

“1. Kiểm soát viên chất lượng là ngạch công chức chuyên ngành kiểm tra 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 2. Chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức 
chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ ban hành. 
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 3. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương quyết định việc bổ nhiệm, chuyển xếp ngạch công chức kiểm 
soát viên chất lượng theo phân cấp và lĩnh vực được phân công quản lý đối với 
công chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại cơ quan 
kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
việc bổ nhiệm, chuyển xếp ngạch công chức kiểm soát viên chất lượng. 

 4. Kiểm soát viên chất lượng được cấp trang phục riêng, phù hiệu, thẻ 
kiểm soát viên chất lượng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ." 

Theo đó, xét thấy chức danh, mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ của công 
chức chuyên ngành Kiểm soát viên chất lượng tương đương với quy định tiêu 
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch công chức "Kiểm soát viên thị trường" của 
cơ quan Quản lý thị trường các cấp, do vậy đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt 
đối với chức danh "Kiểm soát viên chất lượng" trong lĩnh vực quản lý khoa học 
và công nghệ. Việc bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời xử lý 
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực được giao. 

4.3. Đề xuất bổ sung chức danh có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh 
vực y tế 

- Bổ sung Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Chi cục và các huyện, 
thành phố trong lĩnh vực y tế. 

Lý do: Luật Xử lý VPHC năm 2012 chưa quy định cụ thể đối với chức 
danh này. Việc bổ sung này nhằm tăng thẩm quyền xử phạt của các đoàn kiểm 
tra, thanh tra tại Chi cục và tuyến huyện, thành phố giúp nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước đối với lĩnh vực Y tế. 

- Bổ sung chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với Trưởng phòng thực 
hiện công tác thanh tra chuyên ngành của Chi cục An toàn thực phẩm và Chi cục 
Dân số - Kế hoạch hóa gia định. 

Lý do: Trong Luật Xử lý VPHC năm 2012 chưa quy định đối với chức 
danh này mà chỉ quy định đối với Công chức thanh tra chuyên ngành, Trưởng 
phòng thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành tại Chi cục được bổ sung thẩm 
quyền xử phạt sẽ chủ động hơn trong công tác thanh tra và xử lý VPHC. 

5. Đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh: 

5.1. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã (khoản 1 Điều 38 Luật): 

Đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt tiền của chức danh Chủ tịch UBND cấp 
xã lên gấp đôi hiện nay (lên mức 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng 
đối với tổ chức).  

Lý do: Quy định về thẩm quyền xử phạt tiền của chức danh Chủ tịch 
UBND cấp xã (với mức tiền phạt tối đa là 5 triệu đồng) theo Luật Xử lý VPHC 
đã có từ năm 2012. Đến nay, tình hình kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi theo 
hướng tăng trưởng dẫn đến mức phạt trần tối đa 5 triệu đồng không còn phù hợp 
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với một số hành vi vi phạm; giá trị vật chất của mức tiền phạt trở nên thấp so với 
mặt bằng giá trị chung nên việc trừng phạt, răn đe và giáo dục trong nhiều 
trường hợp vi phạm chưa cao; giá trị mức phạt thấp nên nhiều vụ việc chậm 
được xử lý kịp thời vì phải chuyển tới cấp trên có thẩm quyền khi mức trần phạt 
của khung hình phạt quá 5 triệu đồng; làm giảm tính chủ động, linh hoạt của 
chính quyền cấp xã trong giải quyết, xử lý VPHC và đẩy việc xử lý lên cấp trên 
dù nhiều vụ việc vi phạm chỉ mang tính nhỏ lẻ, mức độ vi phạm không quá 
nghiêm trọng; nhiều Nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quy định 
khung hình phạt rộng, ít hành vi có quy định mức phạt trần 5 triệu, dẫn đến đa 
số việc xử phạt phải chuyển cấp trên; trình độ, năng lực của đội ngũ công chức 
cấp xã ngày càng được nâng cao, bảo đảm việc xử phạt được thực hiện đúng quy 
trình, quy định. 

5.2. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện (khoản 2 Điều 38 Luật) 

Đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt tiền của chức danh Chủ tịch UBND cấp 
huyện đối với cá nhân đến 100.000.000đ. 

 Lý do: Để phù hợp, thống nhất với công tác quản lý nhà nước ở địa 
phương, cụ thể tại điểm đ, khoản 7 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 
27/11/2017 của Chính phủ Quy định mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 
60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi "Xây dựng cơi nới, lấn chiếm 
diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung", mức 
phạt tiền này thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh là chưa phù 
hợp với thực tế quản lý nhà nước tại địa phương, thực tế trên địa bàn huyện, 
thành phố công trình xây dựng vi phạm quy định nêu trên là tương đối cao, nên 
gặp khó khăn trong công tác xử lý VPHC đối với các hành vi trên, do quá trình 
thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh đến khi ra quyết định xử phạt, 
cưỡng chế...qua nhiều cấp nên ảnh hưởng đến thời hạn xử lý và tính chủ động, 
kịp thời trong quản lý. 

5.3. Thẩm quyền của Công an nhân dân (Điều 39 Luật) 

Đề nghị tăng thẩm quyền xử phạt tiền các chức danh của Công an nhân 
dân để phù hợp thực tế công tác quản lý nhà nước của ngành (ví dụ như tăng 
thẩm quyền xử phạt tiền của Trưởng Công an xã lên 5 triệu (khoản 3 Điều 39 
Luật đang quy định là 2,5 triệu). 

5.4. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng (Điều 40 Luật)  

Đề nghị tăng thẩm quyền xử phạt tiền của Đồn trưởng Đồn Biên phòng 
lên 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 
Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng không quá 25 triệu đồng. 

Lý do: Do thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng Đồn Biên phòng bị giới 
hạn theo mức phạt tiền tối đa từng lĩnh vực quy định tại Điều 24, vì vậy một số 
lĩnh vực như an ninh, trật tự thẩm quyền xử phạt tiền của Đồn trưởng còn thấp 
(phạt tiền đến  8 triệu), phải chuyển đến cấp trên (Chỉ huy trưởng Bộ đội biên 
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phòng tỉnh), thực tế các Đồn biên phòng có trụ sở cách xa Bộ Chỉ huy, do đó 
gây khó khăn trong thi hành. 

5.5. Thẩm quyền của Cơ quan thuế (Điều 44 Luật)  

Đề nghị tăng thẩm quyền xử phạt tiền của Cục trưởng Cục thuế, Chi cục 
trưởng Chi cục thuế, Đội trưởng đội thuế, Công chức thuế. Cụ thể: Cục trưởng 
Cục thuế: Phạt tiền đến 100 triệu đồng, Chi cục trưởng Chi cục thuế: Phạt tiền 
đến 50 triệu đồng, Đội trưởng đội thuế: Phạt tiền đến 15 triệu đồng, Công chức 
thuế: Phạt tiền đến 8 triệu đồng. 

Lý do: Mức phạt tiền quy định tại Điều 44 của các chức danh trên bị giới 
hạn theo mức phạt tiền tối đa từng lĩnh vực quy định tại Điều 24 của Luật. Vì 
vậy để phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội hiện nay và đồng bộ với các quy 
định của pháp luật, kịp thời xử lý các vi phạm hành chính, đồng thời giảm bớt 
việc phát sinh thêm thủ tục hành chính cần xem xét tăng thẩm quyền cho các 
chức danh trên để việc xử lý kịp thời. 

5.6. Thẩm quyền của Quản lý thị trường (Điều 45 Luật): 

Đề nghị tăng thẩm quyền xử phạt tiền của Cục trưởng Cục Quản lý thị 
trường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường và Kiểm soát viên thị trường. Cụ thể: 
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường: Phạt tiền đến 70 triệu đồng; Đội trưởng Đội 
Quản lý thị trường: Phạt tiền đến 35 triệu đồng; Kiểm soát viên thị trường: Phạt 
tiền đến 01 triệu đồng. 

 Lý do: Để phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội hiện nay và cũng là điều 
kiện bảo đảm xử lý đúng đắn, kịp thời các VPHC, đồng thời hạn chế các vụ 
VPHC phải chuyển lên cấp trên theo thẩm quyền quá nhiều dẫn đến việc xử lý 
không sát thực, kịp thời. 

5.7. Thẩm quyền của Thanh tra (Điều 46 Luật) 

Đối với Thanh tra viên: 

Đề nghị tăng thẩm quyền xử phạt tiền của chức danh “Thanh tra viên, người 
được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ” lên 
2.000.000 đồng. (quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 46 Luật Xử lý VPHC năm 
2012 là 500.000 đồng). 

Lý do: Khi thi hành công vụ có thể phát hiện hàng hoá, tang vật VPHC có 
giá trị lớn nếu chỉ được thẩm quyền phạt tiền hoặc tịch thu với hàng hoá có giá trị 
dưới 500.000 đồng thì bị hạn chế thẩm quyền của người thi hành công vụ và làm 
giảm mức răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật vì chế tài xử lý xử phạt quá thấp, 
không phù hợp với thực tế hiện nay. 

 5.8. Thẩm quyền cơ quan thi hành án dân sự (Điều 49 Luật):  
Đề nghị tăng thẩm quyền xử phạt về tiền đối với chức danh Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự lên tối đa 3.000.000 đồng (quy định hiện nay 
tại điểm b, khoản 2, Điều 49 Luật Xử lý VPHC năm 2012 là 2.500.000 đồng). 

Lý do: Để phù hợp với thực tiễn yêu cầu công tác Thi hành án dân sự hiện 
nay. 
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6. Đề xuất bổ sung thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt đối với 
từng chức danh: 

6.1. Đối với hình thức xử phạt tiền 

- Bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với chức danh Thanh tra viên chính mức 
5.000.000 đ. 

- Bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành 
cấp Chi cục và các huyện, thành phố mức 10.000.000 đ. 

- Bổ sung chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với Trưởng phòng thực 
hiện công tác thanh tra chuyên ngành của Chi cục An toàn thực phẩm và Chi cục 
Dân số- KHHGĐ mức 5.000.000 đ. 

Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này hiện nay. 

6.2. Về hình thức xử phạt thu tang vật, phương tiện VPHC 

 Đề nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt được quy định từ 
Điều 38 đến Điều 51 Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng không bị giới 
hạn theo thẩm quyền phạt tiền để bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng trong việc 
xử phạt, tránh phát sinh nhiều vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của 
cơ quan cấp dưới bị dồn lên cơ quan cấp trên giải quyết.  

6.3. Về hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 

Đề nghị bổ sung thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt đối với chức 
danh: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường. Cụ thể: Đội trưởng Đội Quản lý thị 
trường có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, hoặc đình chỉ hoạt động có thời 
hạn…. quy định tại Điều 25 Luật Xử lý VPHC (theo Điều 45 Luật Xử lý VPHC 
Đội trưởng Đội Quản lý thị trường không có thẩm quyền này. 

 Lý do: Nâng cao tính chủ động thẩm quyền xử phạt ở cấp Đội, giảm tình 
trạng dồn việc xử phạt lên cấp trên, đảm bảo tính kịp thời, sát thực, hiệu quả của 
việc xử phạt VPHC.   

7. Đề xuất bổ sung thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 
đối với từng chức danh 

- Đối với các các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy 
định theo Điều 28 Luật Xử lý VPHC cần xem xét, cân nhắc kỹ khi quy định cụ 
thể tại các Nghị định xử phạt chuyên ngành vì một số biện pháp khắc phục hậu 
quả hiện hành được quy định chưa thực sự phù hợp. Ví dụ: Vi phạm sơ tuyển 
thực hiện nghĩa vụ quân sự; vi phạm sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự... 
đây là các vi phạm rõ ràng, tính chất vi phạm đơn giản, phù hợp với khả năng 
và thẩm quyền giải quyết, xử lý của chính quyền cấp xã, nhưng Nghị định số 
120/2013/NĐ-CP lại quy định biện pháp khắc phục hậu quả các vi phạm này 
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phải từ Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên, dẫn đến việc xử phạt bị chậm trễ, đối 
tượng trốn tránh và không kịp thời thực hiện biện pháp khắc phục... 

- Đối với Chủ tịch UBND cấp xã (Khoản 1 Điều 38): Đề nghị bổ sung 
biện pháp khắc phục hậu quả "buộc trả lại đất đã lấn, chiếm" để phù hợp với 
xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai. 

Lý do: Mức phạt tiền đối với hành vi lấn, chiếm đất thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch UBND cấp xã, nhưng biện pháp khắc phục hậu quả cấp xã không có 
thẩm quyền buộc người vi phạm trả lại đất đã lấn, chiếm, nên thực tế hiện nay 
trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã không trực tiếp xử phạt 
VPHC đối với hành vi trên, chủ yếu trình Chủ tịch UBND thành phố xử phạt, 
nên ảnh hưởng đến tính khả thực thi của Luật và chức năng quản lý nhà nước 
của cấp xã. 

8. Các vấn đề khác liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính đối với từng chức danh 

Theo quy định tại Điều 46 của Luật Xử lý VPHC năm 2012 quy định 
thẩm quyền của thanh tra trong xử phạt VPHC, ngoài các chức danh như thanh 
tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi 
hành công vụ, chánh thanh tra sở, chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, trưởng 
đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên 
ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Luật 
còn liệt kê các chức danh là người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của Chính phủ. 

 Tuy nhiên, số lượng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành không chỉ được quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của 
Chính phủ về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và 
hoạt động thanh tra chuyên ngành mà đã được quy định bổ sung tại nhiều Nghị 
định khác của Chính phủ cũng như của Luật. Do vậy, hiện nay vẫn có những 
trường hợp nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC với cùng một lĩnh 
vực dẫn đến tình trạng xử lý chồng chéo và không thống nhất được trách nhiệm 
cụ thể thuộc về đơn vị, cá nhân nào do đó việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy 
định cần bao quát hơn, cụ thể hơn về các chủ thể có thẩm quyền xử lý VPHC 
theo từng lĩnh vực thì nội dung nào được xử phạt VPHC, xác định rõ nội dung vi 
phạm này thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân nào. 

Ví dụ: Xử phạt VPHC trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, ngoài 
các chức danh như Chánh thanh tra Sở Y tế, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Chánh thanh tra Sở Công Thương, Chánh thanh tra Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Chi 
cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm…thì Chi cục trưởng Chi cục 
Quản lý thị trường cũng có thẩm quyền “Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 
phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn” (Theo quy định tại Nghị 
định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt VPHC về an toàn 
thực phẩm). 
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Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định cần bao quát hơn, cụ thể hơn về các 
chủ thể có thẩm quyền xử lý VPHC theo từng lĩnh vực thì nội dung nào được xử 
phạt VPHC, xác định rõ nội dung vi phạm này thuộc thẩm quyền và trách nhiệm 
của đơn vị, tổ chức, cá nhân nào. 

 Trên đây là một số đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chức danh, 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Lạng Sơn./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các cơ quan TW trên địa bàn; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
các phòng: NC, KTTH, TH;  
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

 CHỦ TỊCH 
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