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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định phương pháp tổ chức, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của cá 
nhân trong thực hiện việc tiếp nhận và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định; đáp ứng yêu cầu 
công tác cải cách hành chính, nhằm đảm bảo trách nhiệm của các bên liên quan 
trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. PHẠM VI 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình tác nghiệp chuyên môn 
trong việc tiếp nhận và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Luật xử lý vi 
phạm hành chính năm 2012. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; 

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

- Các Nghị định quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh 
vực; 

- Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 16/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban 
hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Bình; 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

- Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm 
quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy 
định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 

- Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng 
hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện 
hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành 
chính. 

- UBND: Uỷ ban nhân dân  

- LĐUB: Lãnh đạo Uỷ ban  

- LĐVP: Lãnh đạo Văn phòng  
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không   

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản 
chính 

Bản sao 

 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính của Sở, ngành   

x  

Dự thảo Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành 
chính   

  

Biên bản vi phạm hành chính  x  

Các hồ sơ, tài liệu liên quan x  

5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc  

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Văn thư - Văn phòng UBND tỉnh  

5.6 Lệ phí: Không 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu mẫu/Kết quả 

B1 - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị sở, 
ngành  
- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo 
Văn phòng UBND tỉnh xử lý 
- Chuyển hồ sơ cho chuyên 
viên xử lý (sau khi có bút phê 
chuyển của LĐVP)  

Bộ phận Văn 
thư  

1,5 ngày 
 



 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

QUẢNG BÌNH 

QUY TRÌNH Mã số: QT.02/NC                  

Lần ban hành: 01 

Ngày: 30/10/2015 

Trang: 4/5 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ  XỬ PHẠT  
VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 
 

 

 4 

B2 Chuyên viên thẩm tra Hồ sơ 
của cơ quan trình:  
a. Hồ sơ đạt yêu cầu:  
- Lập Phiếu trình giải quyết 
công việc trình LĐUB và 
LĐVP xem xét, giải quyết  
- Dự thảo Quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính  
b. Hồ sơ không đạt yêu cầu:  
Thông báo trực tiếp cho cơ 
quan trình giải thích, bổ sung 
hồ sơ, nêu rõ lý do trong thời 
hạn 01 ngày  

Chuyên viên 
phòng Nội 
chính   

3,5 ngày  - BM01. QT.02/NC                  
(Phiếu trình giải quyết 
công việc) 
- BM02. QT.02/NC                  
(Dự thảo Quyết định)          

B3 Xem xét hồ sơ và ý kiến thẩm 
tra của chuyên viên:  
a. Trường hợp đồng ý: Phê 
duyệt hồ sơ trình, ký vào 
phiếu trình, ký nháy vào 
Quyết định, trả hồ sơ cho 
chuyên viên để tiếp tục trình 
Lãnh đạo UBND tỉnh 
b. Nếu không đồng ý: Ghi ý 
kiến trực tiếp vào phiếu trình 
và trả lại chuyên viên để xử lý 
lại 

Lãnh đạo Văn 
phòng UBND 

tỉnh 

0,5 ngày  

B4 Xem xét, ký duyệt hồ sơ 
chuyên viên trình:  
a. Nếu đồng ý: Phê duyệt hồ 
sơ chuyên viên trình (ký vào 
phiếu trình và ký vào Quyết 
định) 
b. Nếu không đồng ý, ghi ý 
kiến vào phiếu trình và trả lại 
để chuyên viên xử lý (quay lại 
B2) 

Lãnh đạo 
UBND tỉnh 

 
0,5 ngày  

 

B5 - Lấy số văn bản; 
- Sao chụp văn bản; 
- Phát hành theo nơi nhận.  

 
Bộ phận Văn 

thư 

 
01 ngày  

 



 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

QUẢNG BÌNH 

QUY TRÌNH Mã số: QT.02/NC                  

Lần ban hành: 01 

Ngày: 30/10/2015 

Trang: 5/5 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ  XỬ PHẠT  
VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 
 

 

 5 

6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

  1 BM01.QT.02/NC                     Phiếu trình giải quyết công việc   

2 BM02.QT.02/NC                    Quyết định xử phạt vi phạm hành chính    

7. LƯU TRỮ 
TT Hồ sơ lưu 
1 Chuyên viên thụ lý lưu toàn bộ hồ sơ của cơ quan thẩm định gửi và Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đã được Lãnh đạo UBND tỉnh ký 
2 Văn thư lưu trữ hồ sơ theo quy định về lưu trữ hiện hành 

Hồ sơ lưu tại phòng làm việc trong thời hạn 01 năm, sau đó chuyển xuống bộ phận lưu trữ của 
cơ quan để lưu theo quy định hiện hành  

 

 
 



BM01.QT.02/NC 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

   VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Quảng Bình, ngày      tháng        năm   

 
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

 

Kính gửi: .................................................................................................. 
 

        Vấn đề trình: ............................................................................................. 
......................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

Cơ quan trình: .................................................. 
Các văn bản kèm theo:  
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

Tóm tắt nội dung và kiến nghị Ý kiến giải quyết của  
Lãnh đạo UBND tỉnh 

1. Nội dung: .............................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng .... năm ... 

(Ký, ghi rõ Họ tên) 

 

2. Ý kiến các cơ quan liên quan :  

3. Ý kiến đơn vị có liên quan trong Văn phòng :.................................. 

4. Ý kiến chuyên viên trình sau thẩm tra :  

............................................................................................................... 

................................................................................................................ 

5. Ý kiến Lãnh đạo Văn phòng : 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

                                                       Ngày        tháng ..... năm ....... 

                                                              (Ký, ghi rõ Họ tên) 

 

Chuyên viên 

Ngày….tháng .... năm ... 

(Ký, ghi rõ Họ tên) 

 

 



BM02.QT.02/NC 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1 

------- 

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

--------------- 

Số:.../QĐ-XPVPHC ...2, ngày ... tháng ... năm ... 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Xử phạt vi phạm hành chính3 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ4  ............................................................................................... ; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-......................... do .......... lập 
hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm .... tại ...................................................... ; 

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ; 

Căn cứ Biên bản phiên giải trình số ......./.... ngày ... tháng ... năm ... tại ; 

Căn cứ Văn bản giao quyền số ....../.....ngày ... tháng ... năm ... (nếu có), 

Tôi: ......................... Chức vụ: .................................. Đơn vị:  .............  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

Ông (Bà)/Tổ chức: ...............................................................................   

Ngày, tháng, năm sinh: .............................. Quốc tịch:  .......................  

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:  ........................................................  

Địa chỉ: ................................................................................................  

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:  ....  

Cấp ngày: .................................... Nơi cấp:  .........................................  

1. Đã thực hiện hành vi vi vi phạm hành chính5a ............................... quy định 
tại5b .............................................................................................................  

- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có): 

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

*Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

- Hình thức xử phạt chính6a: .......................................... Cụ thể6b: ........  

 ............................................................................................................   



- Hình thức phạt bổ sung (nếu có)7:  ....................................................  

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):  ......................................  

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả8...................................., 
kể từ ngày nhận được Quyết định này. 

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp 
khắc phục hậu quả (nếu có) là: ..............................................................., vì chi phí 
khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 
5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính9a .......................... quy định tại9b 
 .................................................................................................................... ;  

- Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ (nếu có)  ........................................  

 ............................................................................................................  

* Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

- Hình thức xử phạt chính 10a:  .............................................................  

Cụ thể 10b:  ...........................................................................................  

- Hình thức phạt bổ sung (nếu có)11: ....................................................   

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):  ......................................  

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là:12 ......................., kể từ 
ngày nhận được Quyết định này. 

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp 
khắc phục hậu quả (nếu có) là: .........................................................., vì chi phí khắc 
phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại Khoản 5 
Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức ...................................... để chấp hành Quyết 
định xử phạt. 

Ông (bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu 
không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ 
chức phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước/Ngân hàng thương mại13a 
.......................... hoặc nộp tiền vào tài khoản của Kho bạc nhà nước/ Ngân hàng 
thương mại13b: ..................................... trong thời hạn ......................... kể từ ngày 
nhận được Quyết định xử phạt. 



Ông (Bà)/Tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính 
đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho14 ...................................................... để thu tiền phạt. 

3. 15 ............................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định 
này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;  
- Lưu: Hồ sơ. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Ghi rõ chức vụ, họ tên) 

____________ 
1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành 
chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; 
UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh để cung cấp thông tin cho việc xây dựng cơ sở 
dữ liệu). 
2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 
hành chính. 
3 Mẫu này được sử dụng trong trường hợp xử phạt một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực 
hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính. 
4 Ghi tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể. 
5a Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; 
5b Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực cụ thể. 
6a Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (Cảnh cáo/Phạt tiền/Tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/Tịch thu 
tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính/Trục xuất). 
6b Ghi chi tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (Trường hợp phạt tiền thì ghi rõ 
mức tiền phạt bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc 
đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện thì ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, 
phương tiện vi phạm bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ). 
7 Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (Trường hợp phạt tiền thì ghi rõ mức tiền phạt 
bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; 
trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện thi ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, phương tiện 
vi phạm bị tịch thu hoặc số tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch 
thu (ghi cả bằng số và bằng chữ) do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành 
chính (và nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ). 
8 Ghi rõ thời hạn thi hành của từng biện pháp khắc phục hậu quả. 
9a Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; 



9b Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực cụ thể. 
10a Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (Cảnh cáo/Phạt tiền/Tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/Tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/Trục xuất). 
10b Ghi chi tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (Ghi rõ mức tiền phạt bằng số và 
bằng chữ hoặc thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ 
hoạt động hoặc số lượng, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu (nếu có biên bản 
kèm theo thì phải ghi rõ) 
11 Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề hoặc đình chỉ hoạt động, thì cần ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; 
trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì cần ghi rõ số lượng, giá 
trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu hoặc số tiền tương đương trị giá tang vật, 
phương tiện vi phạm bị tịch thu (ghi cả bằng số và bằng chữ) do bị chiếm đoạt, sử dụng 
trái phép để vi phạm hành chính (và nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ) 
12 Ghi rõ thời hạn thi hành của từng biện pháp khắc phục hậu quả. 
13a Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà 
nước ủy nhiệm thu) mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt. 
13b Ghi rõ tên, địa chỉ và số tài khoản của Kho bạc nhà nước (hoặc của Ngân hàng thương 
mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền 
phạt. 
14 Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại đã ghi ở (13a). 
15 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan. 

 

 

 

 

 
 




