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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Xuân, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành pháp luật về 

 xử lý vi phạm hành chính trong năm 2020  

 

Kính gửi:    Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, UBND huyện báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trong năm 2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành Luật  

Trên cơ sở chương trình công tác tác tư pháp trọng tâm của tỉnh, UBND 

huyện ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/01/2020 triển khai công tác 

tư pháp trong năm 2020; chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công 

tác xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi địa bàn quản lý. 

Lồng ghép tổ chức 01 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung với 92 

lượt người tham dự. Tổ chức 01 cuộc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho 123 cán bộ làm 

công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

Thực hiện Văn bản số 1003/UBND-NC ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh 

và Văn bản số 150/STP-XDKT&TDTHPL ngày 03/3/2020 của Sở Tư pháp về 

việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND huyện quán triệt, 

phổ biến sâu rộng các quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 

12/02/2020 của Chính phủ đến các đối tượng áp dụng của Nghị định. Giao phòng 

Tư pháp biên soạn đề cương tuyên truyền; giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị 

định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ tại Ngày pháp luật 

tháng 4/2020 đến các đối tượng áp dụng của Nghị định trên địa bàn huyện. 

Căn cứ Văn bản số 1279/UBND-NC ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh và 

Văn bản số 180/STP-XDKT&TDTHPL ngày 11/03/2020 của Sở Tư pháp, phòng 

Tư pháp tham mưu UBND huyện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ đến đối tượng 

áp dụng Nghị định trên địa bàn huyện.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chấp hành các quy định của pháp luật về 

phòng, chống dịch bệnh để hạn chế xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật 
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trong phòng, chống dịch bệnh. Một số văn bản như: Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm năm 2007; Nghị định số 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Nghị 

định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế và một số văn bản hướng dẫn thực hiện.  

2. Việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê 

Thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 công 

bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh, UBND huyện ban hành Văn bản số 933/UBND-VP ngày 25/5/2020 

về thực hiện quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà 

nước, theo đó, các phòng, UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo hàng tháng về công 

tác xử lý vi phạm hành chính của đơn vị về phòng Tư pháp trước ngày 17 hàng 

tháng để tổng hợp báo cáo tỉnh.  

Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện việc báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm gửi về 

UBND huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 01 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời 

gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến 

ngày 30 tháng 11 của kỳ báo cáo đúng quy định.  

II. TÌNH HÌNH THỰC THI, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC 

1. Tình hình vi phạm hành chính 

Vi phạm hành chính vẫn diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong 

đó, xẩy ra chủ yếu ở các lĩnh vực như: Lấn, chiếm đất; giao thông đường bộ; trật 

tự an toàn xã hội; tàng trữ, sử sụng pháo trái phép; tàng trữ, sử dụng trái phép ma 

túy; tàu khai thác bằng lưới giã cào trái phép trên vùng biển (12 tàu bị xử lý vi 

phạm hành chính); áp dụng biện pháp giáo dục và lập hồ sơ đề nghị áp dụng các 

biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với 07 trường hợp. Nguyên nhân của 

VPHC chủ yếu là do ý thức tuân thủ, hiểu biết pháp luật của một số người dân 

còn hạn chế. Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ có 03 trường hợp đưa tin 

sai sự thật trên không gian mạng về tình hình, diễn biến của dịch Covid-19, cấp có 

thẩm quyền xử phạt VPHC 01 trường hợp với số tiền 10.000.000đ và nhắc nhở, 

giáo dục 02 trường hợp.  

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

Các vụ việc vi phạm hành chính được phát hiện và xử lý cơ bản kịp thời, 

đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục. Đối tượng vi phạm nhận thức được hành vi 

vi phạm, chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Có biểu thống kê gửi kèm 

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

- Việc áp dụng biện pháp giáo dục và lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện 

pháp xử lý vi phạm hành chính: 07 trường hợp. 
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- Số đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn và số lượng 

hồ sơ đề nghị Toà án áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Không có. 

- Số trường hợp áp dụng các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính, 

quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên: Không có.  

- Số lượng đối tượng không xác định được nơi cư trú, là chưa thành niên 

hoặc người ốm yếu, không còn khả năng lao động được đưa về cơ sở bảo trợ xã 

hội: Không có. 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong năm 2020, UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo 

Bộ Tư pháp và UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;                                                                                     

- TT HĐND huyện;                                                         
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan: Công an huyện, Chi cục thuế, 

Chi cục Kiểm lâm, Bảo hiểm xã hội huyện; 

Đồn biên phòng Lạch Kèn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP.                                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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