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

 
Số: 244  /UBND-NC 

V/v bổ sung số liệu về chức danh 
và người có thẩm quyền XPVPHC 

Lạng Sơn, ngày  26  tháng 3  năm 2019 

 
 
 

 
Kính gửi: Bộ Tư pháp. 

 

Thực hiện Công văn số 864/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 
14/3/2019 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 bổ 
sung số liệu về chức danh và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
như sau:  

Tổng số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh: 67 chức danh, 2.249 người có thẩm quyền xử phạt, cụ thể: 

- Cấp tỉnh:  64 chức danh, 1.786  người có thẩm quyền xử phạt, trong đó: 

+ UBND tỉnh, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh: 13 chức danh, 204 người 
có thẩm quyền xử phạt. 

+ Các cơ quan Trung ương trên địa bàn: 51 chức danh, 1.582 người có 
thẩm quyền xử phạt. 

- Cấp huyện: 01 chức danh, 11 người có thẩm quyền xử phạt. 

- Cấp xã: 02 chức danh, 452 người có thẩm quyền xử phạt.   

 Trên đây số liệu về chức danh, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính gửi Bộ Tư pháp xem xét, tổng hợp./. 
 

 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, TT THCB;  
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
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