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Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 0£ thảngyiOĩăm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối họp quản lý nhà nuóc công tác
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
ỦY BAN NHẢN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 thảng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định sổ 81/2013/NĐ-CP ngày 19 thảng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Xử
ỉỷ vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 thảng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của Nghị định sô 81/2013/NĐ-CP ngàv
19 thảng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tỉêt thi hành một sô điêu và
biện pháp thỉ hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Xét ý kiến của Giảm đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 9301/TTr-STP-THPL
ngày 26 tháng 9 năm 2018 và để nghị của Chánh Vãn phòng ủy ban nhản dân
thành phố.
QƯYÉT ĐỊNH:
Điêu lệ Sửa đôi, bô sung một sô điêu của Quy chê phôi họp quản lý nhà
nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 4 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau
đây gọi là Quy chế), cụ thể như sau:
1. Điểm a Khoản 1 Điều 10 Quy chế được sửa đổi, bổ sung như sau:
"a) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật
xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa
phương mình đên Uy ban nhân dân câp huyện trước ngày 05 thána 7 đôi với báo
cáo 06 tháng; trước ngày 05 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàng nămẽ"
2. Điêm b Khoản 1 Điêu 10 Quy chế được sửa đối, bồ suna như sau:
'cb) Chủ tịch ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì
phôi họp với các phòng ban chuyên môn lập báo cáo tình hình xử phạt vi phạm
hành chính và báo cáo tình hình áp dụnơ các biện pháp xử lý hành chính tại địa
phương; các cơ quan chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân thành phố và các cơ
quan được tô chức theo nsành dọc đón2 trên địa bàn Thành phô báo cáo công
tác thi hành pháp luặt vê xử lý vi phạm hành chính trona các lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý của mình gửi Sở Tư pháp trước nsày 10 thánơ 7 đối với báo cáo

2

06 tháng; trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàna năm để Sở
Tư pháp tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố."
3. Khoản 3 Điều 10 Quy chế được sửa đổi, bồ sung như sau:
"3ẵ Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01 tháng
01 đên hêt ngàỵ 30 tháng 6 hàng năm; đôi với báo cáo hàng năm tính từ ngày 01
tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm."
4. Khoản 4 Điêu 10 Quy chế được sửa đồi, bổ sung như sau:
"4. Nội dung báo cáo thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số
81/2013/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ suna tại Khoản 31 Điều 1
Nghị định sô 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Tư pháp và đề
nghị của Sở Tư pháp."
5. Khoản 1 Điêu 15 Quy chê được sửa đôi, bô sung như sau:
"1. Chỉ đạo thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm
hành chính đê thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 17 Luật Xử lý vi phạm
hành chính; Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế này."
Điều 2. Chánh Văn phòng Uy ban nhân dân thành phô, Giám đôc Sở Tư
pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các
quận-huyện, phường-xà-thị trân, các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyêt định nàyẻ
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm
2018.
"
"
^
Các nội dung khác của Quy chế phối họp quản lý nhà nước công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phô Hô Chí
Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4
năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giừ nguyên giá trị hiệu
lực thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2ểt
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp và
Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Cục Kiểm tra
văn bàn, Cục Công tác phía Nam;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TT Hội đồna nhân dân TP;
- TT ƯB: CT, các PCT;
- TAND TP, Viện KSND TP;
- Ban Pháp chế HĐND TP;
- Sờ Tư pháp: THPL, Kiểm tra văn bản;
- VPUB: Các PVP; các Phònơ Chuyên viên;
- Trung tâm Công báo, Tin học TP;
- Ban Tiếp công dân TP;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh).^
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