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Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành; 
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

                

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, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương 
trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê cụ thể về số 
lượng người có thẩm quyền xử phạt của từng chức danh có thẩm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại công văn trên1; báo cáo 
bằng văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) đồng thời gửi file 
điện tử về địa chỉ: thanhtrasotuphapls@gmail.com trước ngày 21/3/2019 

2. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp có trách nhiệm 
tổng hợp, xây dựng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp; 
hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22/3/2019. 

(Công văn số 864/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi kèm theo văn bản này) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, NC, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng văn Quý 
  

                                           
1 Ví dụ: Chức danh Đội trưởng Đội Quản lý thị trường: 07 người. 
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