
   

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng   01   năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính năm 2022 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 thảng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính 

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

phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 

tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ về kiêm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định  về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; 

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

trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyêt 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; 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 5043/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác 

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quản lý công tác 

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

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

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo đóng trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                  
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Thanh tra Tỉnh (để b/c) 

- Sở Tư pháp (để ph/h); 

- Công an tỉnh (để ph/h); 

- Như Điều 3 (để thực hiện);   

- Wesite Sở GDĐT (để ph/h);                                                                            
- Lưu: VT, TTra. Mây DTM. 

 

 

                    

KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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