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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 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành pháp luật về 

 xử lý vi phạm hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021  

 

Kính gửi:    Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC); Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP và Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư 

pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý 

VPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, UBND huyện báo cáo kết quả 

công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

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

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện  

Căn cứ chương trình công tác tư pháp của tỉnh, UBND huyện ban hành Kế 

hoạch số 12/KH-UBND ngày 27/01/2021 triển khai công tác tư pháp năm 2021; 

chỉ đạo các phòng, ngành, 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 VPHC trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 

29/4/2021 của UBND tỉnh, để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC, UBND huyện ban hành Kế 

hoạch số 62/KH-UBND ngày 5/5/2021 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý VPHC; ban hành Văn bản số 1151/UBND-TP ngày 

01/7/2021 tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm VPHC về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.  

2. Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ: 

 Do điều kiện dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp 

luật mà sao gửi tài liệu cho cán bộ làm công tác xử lý VPHC tự nghiên cứu; lồng 

ghép tổ chức 01 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung cho 72 người 

tham dự (phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý VPHC và Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 5/5/2021 của 

UBND huyện triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 

lý VPHC). 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 trong phòng, chống dịch bệnh như: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
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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 

117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế và 

một số văn bản hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó là tuyên truyền Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong 

thi hành pháp luật về xử lý VPHC; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.  

Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có các 

vi phạm về hành vi khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần 

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy 

mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, phòng Tư pháp ban hành 

Văn bản số 47/TP ngày 02/7/2021 hướng dẫn xử phạt VPHC trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để UBND các xã, thị trấn và người có thẩm 

quyền liên quan triển khai thực hiện.  

2. Công tác kiểm tra, thanh tra  

Trên cơ sở Kết luận số 71/KL-ĐKT ngày 26/01/2021 của Đoàn kiểm tra 

thành lập theo Quyết định số 7326/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh, 

UBND huyện ban hành Văn bản số 163/UBND-TP ngày 28/01/2021 chấn chỉnh, 

yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phát huy ưu điểm, 

kết quả đạt được, tổ chức khắc phục, rút kinh nghiệm những hạn chế trong công 

tác xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật được Đoàn kiểm tra chỉ ra tại Kết 

luận số 71/KL-ĐKT ngày 26/01/2021. Công an huyện ban hành Văn bản chỉ đạo 

cán bộ, chiến sỹ các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tự soát xét, chỉ ra 

các tồn tại, hạn chế và các trường hợp vi phạm. UBND các xã Đan Trường, 

Xuân Yên và UBND thị trấn Tiên Điền cũng kịp thời tổ chức họp để chấn chỉnh, 

rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. UBND huyện ban hành Văn bản số 

41/BC-UBND ngày 23/02/2021 báo cáo Sở Tư pháp kết quả thực hiện Kết luận 

số 71/KL-ĐKT ngày 26/01/2021 của Đoàn kiểm tra. 

Do điều kiện dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên trong 6 tháng đầu năm 

2021 không tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xử lý VPHC. 

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, trong đó một số hành vi phổ 

biến như: Không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, 

phương tiện giao thông; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời 

khi phát hiện người khác mắc bệnh truyền nhiễm; không tổ chức cách ly y tế; 

không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh 

dịch; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông 

người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng (người 

có thẩm quyền trên địa bàn huyện tiến hành xử phạt 66 vụ VPHC với số tiền 

65.500.000 đồng liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19); bên cạnh đó là các hành vi lấn, chiếm đất; giao thông đường bộ; trật 
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tự an toàn xã hội; tàng trữ, sử sụng pháo trái phép; tàng trữ, sử dụng trái phép ma 

túy; lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nguyên nhân của VPHC chủ yếu do ý thức 

chấp hành pháp luật của một số bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thường lợi 

dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

Các vụ việc VPHC được phát hiện và xử lý 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 VPHC. 

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 VPHC: 06 trường hợp. 

- 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 VPHC, 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. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VPHC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Những khó khăn vướng mắc: 

- Công tác tuyên truyền  được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên do số 

lượng văn bản liên quan đến xử lý VPHC nhiều, nội dung đa dạng, nên thời gian 

qua chỉ tập trung tuyên truyền, phổ biến, các quy định pháp luật xử lý VPHC liên 

quan đến các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, giao thông, an ninh trật tự an toàn xã 

hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề xã hội mới phát sinh mà chưa tuyên 

truyền được toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật xử lý VPHC.  

- Đội ngũ báo cáo viên hầu hết là kiêm nhiệm, trình độ khác nhau, ít có 

báo cáo viên có trình độ tập huấn chuyên sâu về công tác xử phạt VPHC nên 

hiệu quả tuyên truyền văn bản pháp luật xử lý VPHC chưa cao. 

- Việc phối hợp trong công tác xử phạt VPHC ở một số lĩnh vực chưa thực 

hiện tốt, đặc biệt là đối với những trường hợp phải chuyển hồ sơ cho các chủ thể 

có thẩm quyền xử phạt, dẫn đến quá thời hạn xử phạt phải áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả. 

- Phương tiện làm việc, trang thiết bị cho công tác xử phạt VPHC nhất là 

cấp cơ sở và các điều kiện đảm bảo cho việc tạm giữ tang vật phương tiện VPHC 

chưa đảm bảo. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức 

trong việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

triển khai, phổ biến pháp luật cho các cán bộ làm công tác xử lý VPHC, cá nhân, 

tổ chức có liên quan. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về 

xử lý VPHC, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức 

được giao thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC nhằm đưa công 

tác này vào nề nếp, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế; tăng cường theo dõi, 

kiểm tra văn bản QPPL và thi hành pháp luật về xử lý VPHC; tạo điều kiện trao 

đổi kinh nghiệm, khảo sát thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này. 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong 6 

tháng đầu năm 2021, 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; 

- 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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