
50 CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 22-6-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LAI CHÂU 

 
Số: 11/2017/QĐ-UBND 

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

 
Lai Châu, ngày  08  tháng  5  năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý  

vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 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 một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tư 
pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 126/TTr-STP ngày  09 
tháng 3 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác 
quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2017.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên 
địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 




