
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 
 

Số:           /UBND-PTP 
V/v  triển khai sử dụng phần mềm cơ 
sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn huyện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; 
- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng; 
- Các UBND xã, thị trấn. 

  
 

Thực hiện Công văn số 3785/UBND-NC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu 

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Để thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận và cập nhật thông tin cho cơ sở dữ 

liệu của tỉnh về xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời 
của thông tin, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự 

nghiệp; các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: 

- Thực hiện việc cập nhật thông tin về xử lý VPHC (các hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính) do cơ quan, đơn vị đã thực hiện trong năm 2021 vào phần 
mềm cơ sở dữ liệu xử lý VPHC của tỉnh và chịu trách nhiệm về độ chính xác, 
toàn vẹn các thông tin, dữ liệu; bảo đảm kết nối an toàn, tích hợp dữ liệu với cơ 

sở dữ liệu về xử lý VPHC của tỉnh Sơn La. 

- Bảo đảm an toàn tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu về xử lý VPHC được 

cấp; bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực 
đảm bảo cho việc phối hợp quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu về xử lý VPHC. 

- Báo cáo kết quả triển khai việc cập nhật thông tin về xử lý VPHC (các 
hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính) vào phần mềm cơ sở dữ liệu về xử lý VPHC 

báo cáo UBND huyện (qua phòng Tư pháp) tổng hợp trước ngày 10/11/2021 
(theo đề cương hướng dẫn của Công văn số 3785/UBND-NC gửi kèm theo công 

văn này) 

2. Giao Phòng Tư pháp 

 Thực hiện đôn đốc, giám sát các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện 
việc cập nhật thông tin về xử lý VPHC vào phần mềm cơ sở dữ liệu về xử lý 
VPHC của tỉnh. 
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Là đầu mối tiếp nhận các ý kiến phản ánh của các cơ quan, các xã, thị trấn 
sử dụng phần mềm kịp thời báo cáo, đề nghị với Sở Tư pháp. 

Tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả triểm khai thực hiện 
phần mềm cơ sở dữ liệu xử lý VPHC của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, 

báo cáo Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2021. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 
Lê Văn Kỳ 
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