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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định thẩm quyền và cách thức 

xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung 

năm 2019); 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ 

Tài Chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 152/TTr-STP ngày 

28 tháng 3 năm 2022 về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

914/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quy định 

thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung 

phức tạp. 

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định thẩm quyền và cách thức xác 

định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, như sau:  

1. Sửa đổi điểm i khoản 2 Điều 1 như sau: 

“i) Hồ sơ xử phạt thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 1 Điều 

61 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức vi phạm có yêu cầu giải 

trình hoặc cần xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm theo quy định tại Điều 59 

Luật Xử lý vi phạm hành chính”. 
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2. Bổ sung điểm ii vào khoản 2 Điều 1 như sau:  

“ii) Hồ sơ xử phạt thuộc trường hợp giải trình theo khoản 1 Điều 61 Luật Xử 

lý vi phạm hành chính mà có áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính”. 

3. Sửa đổi điểm l khoản 2 Điều 1 như sau:  

“l. Hồ sơ xử phạt đối với cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm 

hành chính hoặc do nhiều người thực hiện vi phạm hành chính mà trong đó có ít 

nhất một hành vi vi phạm thuộc trường hợp giải trình theo khoản 1 Điều 61 Luật 

Xử lý vi phạm hành chính”. 

4. Sửa đổi Điều 2 như sau:  

“Điều 2. Mức chi 

Mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có nội dung 

phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá 

nhân, tổ chức được thực hiện theo Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 

của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý 

vi phạm hành chính, trên cơ sở dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị cho đến khi 

có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định về nội dung, mức chi cụ thể 

hoặc khi có văn bản mới thay thế Thông tư số 19/2017/TT-BTC”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các 

sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch 

UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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