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CỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5792/BVHTTDL-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ben Tre
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh
Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày
15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:
Hành vỉ xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe người
khác (cỏ sử dụng hung khí như dao tự chế) được quy định tại Điếm e, Khoản
3, Điều 5, Nghị định sổ 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong
lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chổng tệ nạn xã hội, phòng
cháy chữa chảy, phòng chổng bạo lực gia đình; hành vỉ phát tờ rơi làm ảnh
hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội quy định tại Điểu 61
của Nghị định sổ 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chỉnh phủ quy định
xử phạt vỉ phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thế thao, du lịch và
quảng cáo được sửa đổi, bổ sùng tại Điểu 2 của Nghị định sổ 28/2017/NĐCP ngày 20/03/2017, không quy định hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang
vật vi phạm hành chính. Đe nghị bổ sung hình thức phạt bố sung là tịch thu
tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi này, tránh trường hợp người vi
phạm tiếp tục sử dụng để vi phạm (Câu sổ 22).
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:
- v ề đề nghị bổ sung hình thức phạt bổ sung trong lĩnh vực phòng

chống bạo lực gia đình (hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức
khỏe người khác): Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 do Bộ Công
an là cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham gia ý kiến về nội dung trên theo thẩm quyền
khi Nghị định số 167/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung.
- v ề đề nghị bổ sung hình thức phạt bổ sung trong lĩnh vực văn hóa

(hành vi phát tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông,
xã hội): Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch ghi nhận và sẽ nghiên cứu, tiêp thu
các nội dung liên quan đến hành vi phát tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan,
trật tự an toàn giao thông, xã hội khi tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số
158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định số
28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định

số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh Bến Tre để trả lời cử tri J-y/
N ơ i nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ ể b áo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (đ ể b á o cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chinh phủ (các Vụ: QHDP, KGVX);
- Thường trực HĐND, ƯBND tinh Bến Tre;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trường, Thanh tra
Bộ, Vụ GĐ, Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

