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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021; Sở Giáo dục và Đào xây dựng Kế hoạch 

thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Giúp cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức và người lao động 

trong ngành giáo dục hiểu biết và thực hiện đúng những quy định của Luật Xử 

lý vi phạm hành chính. 

 - Góp phần nâng cao kiến thức pháp luật trong đội ngũ cán cán bộ quản lý 

giáo dục, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục. 

 - Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính (viết tắt là XLVPHC) 

trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức trong ngành giáo dục, bảo đảm triển khai thống nhất, đồng 

bộ, toàn diện hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC. 

 - Phối hợp đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về XLVPHC của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. Kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo pháp luật 

được thi hành nghiêm minh trên lĩnh vực giáo dục, nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC. 

 - Kịp thời phát hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực XLVPHC 

không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp 

thời đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý. 

 - Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục các cấp, các cơ 

sở giáo dục trong toàn ngành. 

 2. Yêu cầu: 

 - Phối hợp với cơ quan thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước 

về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 

số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
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và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính một cách hiệu quả, đảm 

bảo về mặt thời gian; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, 

khó khăn trong quá trình thực hiện. 

 - Quá trình thực hiện đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy định 

của pháp luật. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 

 - Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với 

thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung. 

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật nhằm 

xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu 

các cơ quan tổ chức trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác trong phạm vi 

chức năng, quyền hạn được giao. Kịp thời nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực 

hiện chưa tốt cần khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tăng cường quản lý nhà nước 

bằng pháp luật. 

 - Báo cáo đánh giá tình hình thi hành để góp phần hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

 2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Luật Xử lý vi phạm 

hành chính; các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; 

Nghị định về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến việc xử lý vi phạm 

hành chính bằng nhiều hình thức như: thông qua Ngày pháp luật, thông qua các 

phương tiện thông tin, qua các hoạt động ngoại khoá…nhằm tiếp tục nâng cao 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên trong ngành. 

 - Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính do các cơ quan cấp trên tổ chức. 

 3. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính 

 3.1. Công tác kiểm tra thường xuyên: 

 Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
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 3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra: 

 - Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra giáo dục đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục thì thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các phòng ban, cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh 

tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị trực thuộc khi có phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức, của báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 

18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

 4. Cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính 

 Phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp, cập nhật thông tin về xử phạt vi 

phạm hành trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời có trách nhiệm báo 

cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Chủ động theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động quản 

lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

2. Các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở: Căn cứ nội 

dung tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực một cách có hiệu quả, đạt được 

mục đích và yêu cầu của Kế hoạch đề ra. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết 

quả thực hiện gửi về Sở (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp. 

 3. Thanh tra Sở: Chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, đôn đốc các 

phòng, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Sở và báo cáo đột xuất theo yêu cầu. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các phòng, đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung của Kế hoạch./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở Tư pháp (b/cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (th/hiện); 

- Các phòng chức năng Sở (ph/hợp); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (th/hiện);                                                                              

- Website Sở; 

- Lưu: VT,TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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