
 

BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2020 

 

Thực hiện Công văn số 4893/STP-TTr ngày 15/12/2020 của Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 

2020. UBND huyện Đình Lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 26/3/2020  về 

quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

huyện Đình Lập năm 2020, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện, các đơn vị 

có liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 

tại đơn vị. 

1.2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính (huyện không ban hành) 

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn 

về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính  

- UBND huyện đã, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền lồng 

ghép Luật XLVPHC tại cấp xã được 12 hội nghị với 325 người tham dự; nội 

dung tập trung vào một số quy định của Luật XLVPHC năm 2012 và các văn 

bản có liên quan; đối tượng được tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức 

và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã 

góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

trong việc thực hiện pháp luật về XLVPHC. 

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến trên loa phát thanh và tại các cuộc tuyên 

truyền lồng ghép tại UBND xã hoặc các thôn bản trên địa bàn huyện. 

- Cử công chức đầu mối tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do tỉnh tổ 

chức. Cấp phát các loại sổ tay về hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, tờ gấp, 

tờ rơi về quy định xử lý vi phạm hành chính về phòng chống dịch bệnh. 

1.4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

 - Công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính:  
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+ Kế hoạch 85/KH-ĐKTrLN ngày 16/4/2020 về kiểm tra liên ngành bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 

2020. Kế hoạch 198/KH-BCĐ ngày 28/8/2020 về Kiểm tra liên ngành về an 

toàn thực phẩmtrong dịp Tết Trung thu năm 2020 

- Công tác kiểm tra được thực hiện theo quy định tại các Quyết định thành 

lập các đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện về an toàn thực phẩm: Kết 

quả: tổng cộng thực hiện 02 đợt kiểm tra, kiểm tra được 165 cơ sở sản xuất thực 

phẩm và dịch vụ ăn uống, số cơ sở vi phạm là 42, đã xử lý 42, tổng số tiền phạt 

50.167.000 đồng. Qua kiểm Đoàn tra tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở 

cần bổ sung các thủ tục theo quy định. 

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP 

LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

2.1. Tình hình vi phạm hành chính 

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đình Lập trong 

năm tương đối ổn định. Công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong dịp tết 

Nguyên Đán và các ngày lễ hội tại địa bàn được đảm bảo. Tuy nhiên, trong năm 

trên địa bàn huyện phát sinh một số vụ vi phạm hành chính và đã xử phạt theo 

quy định của pháp luật. Nguyên nhân của các vụ vi phạm pháp luật về an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội là do trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của 

người dân chưa cao. 

2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính  

So sánh sự tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước đối với các số liệu sau: 

Tổng số vụ vi phạm; tổng số đối tượng bị xử phạt; tình hình thi hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính; tổng số tiền phạt thu được và tổng số tiền thu được 

từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu,.... 

Tổng số vụ vi phạm hành chính và quyết định xử lý vi phạm hành chính 

năm 2020 cụ thể như sau: 

- Tổng số vụ vi phạm là 41 vụ, bằng 103 % tăng so với năm 2019; số đối 

tượng vi phạm là 51 đối tượng, bằng 134% tăng so với năm 2019 trong đó: 

+ Vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự là 20 vụ ( 29 đối tượng). 

+ Vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp 05 vụ ( 06 đối tượng) 

+ Vi phạm trong lĩnh vực đất đai 02 vụ ( 02 đối tượng) 

+ Vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ 08 vụ (08 đối tượng) 

+ Vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 03 vụ (03 đối tượng) 

+ vi phạm trong lĩnh vực điện lực 01 vụ ( 01 đối tượng) 

+ vi phạm trong lĩnh vực hộ khẩu 02  vụ ( 02 đối tượng) 

(Cụ thể có Biểu số 01 đính kèm) 

- Số quyết định xử phạt VPHC đã được ban hành: 51, bằng 111% tăng so 

với cùng kỳ năm 2019; 

- Số quyết định đã thi hành: 51 bằng 111% tăng so với cùng kỳ năm 2019 

-  Số quyết định chưa thi hành xong: 0 
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- Số tiền thu phạt nộp ngân sách: 451.500.000 nghìn đồng, bằng 130%  

tăng so với cùng kỳ năm 2019; 

- Số quyết định cưỡng chế thi hành: 0 

- Số quyết định bị khiếu nại, tố cáo: 01 tăng 100% so với cùng kỳ năm 

2019. 

2.3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

- Số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp XLHC áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn: 07 trường hợp, tăng 350% so với cùng kỳ 

năm 2019  

 - Số đối tượng bị áp dụng các biện pháp XLHC: 04 bằng 100%  so với 

cùng kỳ năm 2019. 

- Số đối tượng là người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế 

quản lý tại gia đình theo quyết định của UBND cấp xã 02 trường hợp bằng 

100%  so với cùng kỳ năm 2019. 

- Số đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 02 

trường hợp, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2019 

(Cụ thể có Biểu số 02 đính kèm). 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC 

TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, 

NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

3.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật  

Không phát sinh   

3.1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của luật xử lý vi 

phạm hành chính  

Thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC ngắn gây khó khăn trong việc đảm 

bảo về mặt thời gian đặc biệt là công tác thẩm định hồ sơ do cơ quan chuyên 

môn chuyển đến Phòng Tư pháp thẩm định. 

3.1.2. Khó khăn vướng mắc xuất phát từ các quy định của các quy định 

của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 

Không phát sinh 

3.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

3.2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật 

3.2.1.1. Kinh phí, cở sở vật chất kỹ thuật: 

Chưa có kinh phí cấp riêng cho công tác XLVPPL, cơ sở vật chất chưa áp 

ứng được yêu cầu để đảm bảo thi hành khi tổ chức thực hiện. 

3.2.1.2. kinh phí tổ chức bộ máy nhân sự: 

Hiện nay trên địa bàn huyện, xã chưa có công chức chuyên trách thực hiện 

và quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC mà chủ yếu là kiêm nhiệm.  
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3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, 

tập huấn nghiệp vụ 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ XLVPHC chưa được thường xuyên, nên việc vận dụng văn bản vào 

thực tế của cán bộ thụ lý còn lúng túng. 

3.2.3. Việc phố hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi 

phạm hành chính 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện các 

hành vi vi phạm đôi khi chưa kịp thời. 

3.2.4. Về việc báo cáo thống kê 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ 

báo cáo thống kê định kỳ mỗi năm 02 lần; báo cáo đột xuất phục vụ công tác thi 

hành pháp luật về XLVPHC theo quy định. 

3.2.5. Về công tác kiểm tra thanh tra (không tiến hành kiểm tra về 

XLVPHC) 

3.2.6. Những khó khăn vướng mắc khác 

Việc chấp hành các quy định về pháp luật hành chính của một số bộ phận 

nhân dân chưa cao chưa tự giác khi bị xử lý vi phạm hành chính, các chế tài quy 

định tại một số văn bản chưa có tính răn đe cao, do đó dẫn đến người dân xem 

nhẹ quy định của pháp luật. 

Do hiện nay chưa bố trí cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện công tác 

XLVPHC. 

Công tác tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa thường 

xuyên. 

3.3. nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc 

- Công tác tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa thường 

xuyên.  

- Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật và kinh phí đầu tư trang thiết bị 

phục vụ cho công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chưa đảm bảo. 

3.4. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở Tư pháp tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu về công tác thi 

hành pháp luật về XPVPHC cho chuyên môn tham mưu từng lĩnh vực cụ thể 

định kỳ và thường xuyên./. 
  
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

                  Vi Văn Đông 
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