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V/v tăng cường việc thực hiện
và thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực
quản lý, sử dụng tài sản công
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Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã.
Thực hiện Công văn số 1438/UBND-TH ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tăng cường việc thực hiện về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh;
Việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công ngày 21/6/2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của
Chính phủ trong những năm qua đã từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng tài
sản công vào nền nếp, tài sản công được quản lý, sử dụng chặt chẽ, đảm bảo
phát huy hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ
chức, đơn vị từng bước được nâng lên; hiệu quả trong sử dụng, khai thác tài sản
công được chú trọng, góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của huyện.
Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban
hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019; Nghị định số
102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định về xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
Các Nghị định của Chính phủ đã quy định cụ thể về thẩm quyền lập biên bản vi
phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của công chức
được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài
sản công, đồng thời, Chính phủ ban hành quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
ngày 12/02/2020. Để triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã thực hiện nội
dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã
- Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính,
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP
ngày 16/11/2021 và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính
phủ quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản
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lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành
pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
- Tăng cường việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày
11/7/2019, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ, bảo
đảm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm
hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
2. Thanh tra huyện: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác
quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 và các năm tiếp theo. Kiên quyết xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo
quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ và
Điều 4 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ.
3. Chế độ thực hiện báo cáo:
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã báo cáo kết quả thực hiện về Phòng
Tài chính – Kế hoạch trước ngày 15/12 hằng năm.
- Phòng Tài chính – Kế hoạch hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện
với Sở Tài chính, UBND huyện theo quy định trước ngày 25/12 hằng năm.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã nghiêm
túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tich, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH (Hằng), 20b.
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