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Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 

 Về Báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2018 (Số 82/BC-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2019), Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: 

1. Về cơ bản, nhất trí với nhận xét, đánh giá của Bộ Tư pháp về tình hình và kết 

quả thi hành pháp luật; tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong năm 2018 tại Báo cáo nêu trên; 

2. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp tập trung tổng kết, nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 

nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 

được phân công để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp 

với Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Trong khi Luật xử lý vi phạm hành chính chưa được sửa đổi, bổ sung, đề nghị Bộ 

Công an khẩn trương rà soát toàn bộ các chức danh có thẩm quyền xử phạt hành chính 

trong lực lượng Công an nhân dân; trước ngày 15 tháng 5 năm 2019 báo cáo Chính phủ 

xem xét, quyết định việc xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thẩm quyền xử lý vi 

phạm hành chính đối với trường hợp các chức danh có sự thay đổi về tên gọi, đồng thời có 

liên quan đến thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức. 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

   các Vụ: NC, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, PL(2). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  

PHÓ CHỦ NHIỆM 
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