UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3991 /UBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị
định số 97/2017/NĐ-CP ngày
18/8/2017 của Chính phủ

Bình Thuận, ngày 09 tháng 10 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:

HỎA TỐC

- Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 3300/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày
12/9/2017 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Báo cáo công tác thi hành pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật
xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở nội dung Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
ngày 18/8/2017 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017) sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh (gọi
chung là Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh) và Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố (gọi tắt là Chủ tịch UBND cấp huyện) thực hiện một số nội
dung cụ thể như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung quy
định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; đồng thời, triển khai
thực hiện các quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐCP trên các lĩnh vực, địa bàn do ngành, địa phương mình quản lý theo thẩm
quyền.
2. Về áp dụng các biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính
Từ ngày 05 tháng 10 năm 2017 trở về sau các cơ quan, đơn vị có chức
năng xử lý vi phạm hành chính không được sử dụng các mẫu biên bản và mẫu

quyết định được ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP trong việc
lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Việc sử dụng các biểu mẫu trong công tác
xử lý VPHC phải được thực hiện thống nhất theo 55 biểu mẫu ban hành kèm
theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.
Đối với các ngành chức năng (như Công an, Kiểm lâm, Quản lý thị
trường, …) trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thống
nhất của ngành cấp trên, người có thẩm quyền (lập biên bản VPHC, xử phạt
VPHC) có thể sử dụng các mẫu được in sẵn hoặc tự in các mẫu nhưng yêu cầu
phải đảm bảo đúng và đầy đủ các nội dung của các mẫu quy định tương
ứng trong Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.
3. Về báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 25
và Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung
tại Khoản 31 và Khoản 33, Điều 1, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, cụ thể:
- Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01 tháng
01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm; đối với báo cáo hàng năm tính từ ngày
01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Thời hạn gửi báo cáo:
+ Chủ tịch UBND cấp xã gửi báo cáo đến UBND cấp huyện (qua
Phòng Tư pháp):
• Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 05 tháng 7;
• Báo cáo năm: Trước ngày 05 tháng 01 năm tiếp theo.
+ Chủ tịch UBND cấp huyện gửi báo cáo đến UBND tỉnh (qua Sở Tư
pháp):
• Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 10 tháng 7;
• Báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo.
+ Chủ tịch UBND tỉnh gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý
xử lý VPHC và Theo dõi THPL):
• Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 20 tháng 7;
• Báo cáo năm: Trước ngày 20 tháng 01 năm tiếp theo.
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Đối với số liệu báo cáo từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017 (khoảng
thời gian giữa thời điểm thực hiện báo cáo định kỳ theo Nghị định số
81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), các cơ quan đơn vị tiến
hành lấy số liệu riêng trong khoảng thời gian nêu trên và tổng hợp vào báo cáo
6 tháng năm 2018.
4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện
nghiêm túc tổ chức thực hiện. Giao Sở Tư pháp giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo
dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NC (H
b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Hải
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