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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÒ HÒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 

T ĐỀ ÁN ^ 
Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện 

nhiệm vụ quản ỉý công tác thi hành pháp luật về xử ỉý vi phạm 
hành chính trên đỉa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số Goâĩ/QĐ-UBND 
ngày Aà tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch úy ban nhân dân Thành phổ) 

, PtlầH I a 
Cơ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. Cơ sở pháp lý 

- Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Xử ìý vi 
phạm hành chỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 (các quy 
định ỉỉên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân 
dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2014). 
Theo Khoản 5 Điều 17, Khoản 2 và khoản 3 Điều 18 quy định trách nhiệm của 
Uy ban nhân dân các cấp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính tại địa phương và trong công tác xử lý vi phạm hành chính. 

- Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 
81 /2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý 
vi phạm hành chính. Điều 30 quy định Sở Tư pháp giúp úy ban nhân dân cấp 
tỉnh và Phòng Tư pháp giúp úy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm 
vụ về quản lý quản lý công tác thi hành pháp ỉuật về xử lý vi phạm hành chính 
tại địa phương. 

- Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Thù tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "A'<Ịv dựng tổ chức bộ máy, 
biên chế trỉến khai thực hiện quản ỉý thong nhất công tác thỉ hành pháp luật 
về xử ỉý vỉ phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
các cơ quan tư pháp địa phương''' (sau đây gọi tắt ỉà Đề án 1950). Theo đó, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng tố chức bộ máy, biên chế thực hiện 
nhiệm vụ giúp ủy ban nhân dân các cấp quản lý công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương như sau: 

+ Thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư pháp 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với ít nhất 07 biên chế công chức. 

+ Bổ sung biên chế, cán bộ cho Phòng Tư pháp, bảo đảm mỗi Phòng Tư 
pháp ít nhất 01 biên chế chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn theo quy định, của 
pháp luật. 



+ Bảo đảm bố trí đủ biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch để giúp ủy 
ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp, 
trong đó có quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. 

Triển khai các văn bản nêu trên, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp có Công 
văn số 23-CV/BCS ĩìgàỵ 19 tháng 02 năm 2014 đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy 
chỉ đạo việc xâv dựng tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý công 
tác thi hành pháp ỉuật vê xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phô. Theo 
đó, Thường trực Thành ủy và Uy ban nhân dân Thành phô có văn bản giao Sở Tư 
pháp tham mưu việc triển khai thực hiện (truvền đạt tại Công văn sô 6163-
CV/VPTƯ ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Văn phòĩìg Thành ủy và Còng vãn sô 
1962/VP-PCNC ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng ủy ban nhân dân 
Thành phố), 

Do đó, việc xây đựng tố chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản 
lv thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa 
bàn Thành phố là có cơ sở pháp lý và cần thiết. 

II, Cơ sở thực tiễn 

Thực hiện Luật Xử 1Ỷ vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-
CP và Đe án 1950, tình hình tổ chức bộ máy, biên chế triến khai thực hiện 
nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn Thành phố như sau: 

1. Đối với cấp Thành phố 

Theo quy định, việc quản lý cồng tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính là nhiệm vụ mới được giao cho cơ quan tư pháp địa phương, đối với 
cấp Thành phố giao cho Sở Tư pháp. Hiện nay, Sở Tư pháp tạm thời phân công 
Phòng Công tác thi hành pháp luật tham mưu. Tuy nhiên, Phòng Công tác thi 
hành pháp luật chỉ có 05 biên chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, thời 
gian qua, việc tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố quản lý công tác thi 
hành pháp luật về xử lý ví phạm hành chính còn hạn chế, một số nhiệm vụ chưa 
được txiến khai do thiếu nguồn lực như công tác thanh tra, kiểm tra; một số công 
tác triển khai còn có mức độ như việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ 
xử lý vi phạm hành chính, đề xuất việc xử lý các quy định xử lý vi phạm hành 
chính không khả thi, không phù hợp thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn. Bên 
cạnh đó, trong thời gian tới, khi Bộ Tư pháp triển khai việc xây dựng cơ sở dữ 
liệu vê xử lý vi phạm hành chính - đây là nhiệm vụ quan trọng, với khối lượng 
thông tin vê xử lý vi phạm hành chính lớn như Thành phố thì nguồn lực như hiện 
nay không đáp ứng yêu cầu. 

2. Đối với cấp huyện 

Trên cơ sở hướng dẫn của ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tư pháp, 
thời gian qua các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động 
tuyên truyẻn, phô biên các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến 
các đôi tượng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, đồng thời 
thực hiện báo cáo, thông kê thông tin về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, 
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việc triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp ỉuật về xử lý vi phạm 
hành chính tại các quận, huyện còn có mức độ, gặp nhiều khó khăn do không có 
công chức chuyên trách cồng tác này. 

3. Đổi với cấp xã 

Theo kết quả thống kê cho thấy hiện nay trong tổng số 322 phường, xã, 
thị trấn của Thành phố vẫn còn một số đơn vị chưa bố trí đủ 02 công chức Tư 
pháp - Hộ tịch. Thực trạng này đã ảiih hưởng đến việc giúp ủy ban nhân dân 
phường, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về công tác tư pháp 
nói chung và việc triển khai nhiệm vu quản ỉý nhả nước về xử lý vi phạm hành 
chính nói riêng. 

Như vậy, nhiệm vụ quàn lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính là công việc mới, đa dạng, phức tạp, đối tượng bị 
xử lý vi phạm hành chính gồm tất. cả các tổ chức, cá nhân từ đủ 14 tuổi trở 
lên có vi phạm hành chính; lĩnh vực bị xử phạt vi DỈiạm hành chính liên quan 
đến tất cả các ngành, lĩnh vực của đòi sống xã hội; có trên 150 chức danh có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc nhiều cơ quan, nhiều cấp 
khác nhau... Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh lả địa phương có số 
lượng việc xử lv vi phạm hành chính hàng năm trung bình cao nhất nước 
(theo sô liệu thong kê trong 06 tháng - từ tháng 10 năm 2013 đến thảng 3 
năm 20ỉ4 - toàn Thành phổ có 559.848 quyết định xử phạt vi phạm 'hành 
chính) nên khối lượng công việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này rất 
lớn, cần phải có bộ phận chuyên trách đê tham mưu có hiệu quả. 

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Để án "Xâv dựng 
tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản ỉý công tác thi 
hành pháp luật về xử ỉý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh" là cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản ỉý nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

Phần il ^ 
NỘI DUNG Cơ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 

ĩ. Mục tiêu, yên cầu 

Việc xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế chuyên trách triển khai nhiệm 
vụ. quản iý công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi DÌiạm hành chính đáp ứng 
mục tiêu, yêu cẩu sau: 

~ Góp phần nâng cao hiệu ỉực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm quvển và lợi ích hợp pháp của 
cõng dân, tô chức. 

- Triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm, hành chính trên cơ sở quy định pháp luật, phù hợp vớí yêu cầu 
thực tiễn của Thành phố. 



- Việc thành lập Phòng Quản iý xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư 
pháp có cơ cấu tổ chức, bộ máv tinh gọn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, không 
chồng chéo, mâu thuẫn với các phòng, đơn vị trực thuộc khác của Sở Tư pháp. 

II. Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản ỉý 
công tác thi hành pháp luật về xử ỉý vi phạm hành chính 

1. Đối vói cấp Thành phố (Sở Tư pháp): thành lập Phòng Quản lý xử 
lý vi phạm hành chính. 

a) về loại hình: phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp. 

b) về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành 
chính: 

- Chức năng: Phòng Quản ỉý xử lý vi phạm hành chính là phòng nghiệp 
vụ thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp thực 
hiện nhiệm vụ giúp úy ban nhân dân Thành phố quản lý công tác thi hành pháp 
ỉuật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành pho. 

- Tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ: 

+ Giúp úy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo dõi và báo cáo công 
tác thi hành pháp Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố. 

+ Đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị cơ quan chủ trì soạn 
thảo hoặc Bộ Tư pháp nghiên cứu, xử ỉý các quy định xử lý vi phạm hành chính 
không khả thi, không phù họp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với 
nhau. 

+ Phổ biến, tậo huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. 

+ Đề nghị ủy ban nhàn dân Thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên 
ngành để thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính. 

+ Kiến nghị ủy ban nhân dân Thành phố việc thanh tra khi có phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tố chức, 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, tố chức trên địa bàn Thành phố theo quy định. 

+ Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý 
cua Thành phố. 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào 
cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp. 

c) Cơ cấu tổ chức, biên chế: giao bổ sung cho Sở Tư pháp (Phòng Quản 
lý xử lý vỉ vhạrn hành chính) 06 biên chế, với các chức danh: Trưởng phòng, 02 
Phó trương phòng và các chuyên viên, theo vị trí việc làm như sau: 

- Nhóm công việc lành đạo, quản lý, điều hành: 
+ VỊ trí Trưởng phòng 
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+ Vị trí Phó T rưởng phòng 

- Nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Chuyên trách về 
quản lý xử lý vi phạm hành chính. 

d) Điều kiện cơ sở vậí chất và kinh phí hoạt động: 

- Trụ sở iàm việc: phòng làm việc của Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành 
chính được bố trí chung trong trụ sở của Sở Tư pháp, tại số 141 " 143 Pasieur, 
Phường 6, Quận 3. 

- về trang thiết bị, phương tiện làm vỉệc: sau khi Phòng Quan lý xử lý vi 
phạm hành chính được thành lập, Sở Tư pháp dự trù kinh phí mua sắm các 
trang thiết bị làm việc theo quỵ định. 

- Vê kinh phí hoạt động hành chính: kinh phí hoạt động hành chính (quỹ 
tiên ỉương và chỉ phỉ quản ỉỷ hành chỉnh) từ kinh phí khoán của Sở Tư pháp, 
được bố sung sau khi thành ỉập Phòng Quân ỉý xử lý vi phạm hành chính. 

2. Đối với cấp huyện: bổ sung Oi biên chế chuyên trách cho Phòng Tư 
pháp. 

a) về nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính của Phòng Tư pháp; 

- Giúp Úy ban nhân dân quận - huyện theo dõi và báo cáo công tác thi 
hành pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính íại địa phương. 

- Đe xuất với ủy ban nhân dân quận - huyện kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, 
không phù họp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau. 

- Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp 
dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương, 

- Đe nghị úy ban nhản dân quận - huyện thành lập đoàn kiếm tra ỉiên 
ngành đế thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý 
của địa phương. 

b) Cơ cấu biên chế chuyên trách: ủy ban nhân dân các quận, huyện bổ 
sung cho Phòng Tư pháp 01 biên chế chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ quản 
ỉý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, với vị trí việc ỉàm 
là Chuyên trách về ouản lý xử lý vi phạm hành chinh. 

3. Đối vói cấp xã: bảo đảm bố trí đủ biên chế công chức Tư pháp - Hộ 
tịch. 

a) về nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính của công 
chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc úy ban nhân dân phường, xã, thị trấn: 
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- Giúp ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn theo dõi và báo cáo công 
tác thi hành pháp Luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. 

- Tổng hợp kiến nghị về các quy định xử lý vi phạm hành chính không 
khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau đế 
đề xuất việc nghiên cứu, xử ỉý theo quy định của pháp luật, 

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại phường, xã, thị trấn. 

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý 
của địa phương. 

b) Cơ cấu biên chế chuyên trách: ủy ban nhân dân các quận, huyện bảo 
đảm bố trí đủ từ 2 đến 3 biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch theo hướng dân 
tại Công văn số 1372/HDLS-NV-TC ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Sở Nội vụ 
và Sở Tài chính hướng dẫn về số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công 
chức, cán bộ không chuyên trách và chế độ, chính sách đối với cán bộ không 
chuyên trách phường, xã, thị trấn theo Nghị định so 92/2009/NĐ-CP, đế giúp 
ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
còng tác tư pháp, trong đó cỏ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. 

III. Kinh phí thực hiện Đe án 

Kinh phí thực hiện Đe án do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh 
phí khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chinh trên địa bàn Thành phố. 

Hàng năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các ủy ban nhân dân quận, 
huyện lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và giao dự 
toán thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính. 

IY. Tổ chức thưc hiên 
* 9 

1. Sở Tư pháp: 

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quyêt định bỏ sung 06 biên chê cho Sở Tư pháp đê thực hiện nhiệm vụ quản iý 
công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính. 

Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2014. 

- Ban hành Quyết định thành lập Phòng Quan lý xử lý vi phạm hành 
chính; bô trí, săp xêp công chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản 
lý xử lý vi phạm hành chính; mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho 
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chế 
độ hiện hành. 

Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2014. 

- Phối họp với Sở Tài chính trình ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung 
kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản ly 
công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính. 
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Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2014. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các quận, huyện về tổ chức bộ máy 
thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và ủy ban nhân dân các 
quận, huyện báo cáo Uy ban nhân dân Thành phố việc thưc hiện Đe án. 

2 .  Sử Nôi vu: 
• « 

- Trình úy ban nhân dân Thành phố ban hành CI Liyết định bổ sung 07 biên 
chê cho Sở Tư pháp đế thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính. 

Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2014. 

- Hướng dẫn các quận, huyện về tổ chức biên chế thực hiện nhiệm vụ 
quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành ebệínỉì. 

Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 20] 4. 

3. Sở Tài chính: 

Trình ủy ban nhân dân Thành phổ bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà 
nước cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác 
thi hành pháp luật về xử ỉý vi phạm hành chính theo nội dung Đe án. 

Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2014. 

4. ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

- Bố sung cho Phòng Tư pháp 01 biên chế chuyên trách đế thực hiện 
nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử ỉý vi phạm hành chính. 

Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2014. 

- Bảo đảm bố trí đủ từ 2 đểiì 3 biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch theo 
hướng dẫn tại Công văn số 13 72/HDLS-N Ỵ-TC íigàỵ 20 tháng 9 năm 2010 của 
Sở Nội vụ và Sở Tài chính hướng dẫn về số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, 
công chức, cán bộ không chuvên trách và chế độ, chính sách đối với cán bộ 
không chuyên trách phường, xã, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, để 
giúp Úy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về công tác tư pháp, trong đó có quản lý nhà nước về xử iý vi phạm hành 
chính ể 

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện thủ tục bổ sung kinh phí từ ngân 
sách nhà nước cho Phòng Tư pháp đế thực hiện nhiệm vụ quản iý công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử ỉý vi phạm hành chính tại địa phương./. 

ỦY BAN NIỈẲN DÂN THÀNH PHỐ 
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