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BÁO CÁO 

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

năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ 

 

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; 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; 

Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp; Công văn số 

1060/STP-XDKT&TDTHPL ngày 22/12/2020 của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo 

cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2020. UBND huyện báo 

cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2020 trên địa bàn 

huyện như sau: 

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

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

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 

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 

117/KH-UBND ngày 16/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 

2020; trong Kế hoạch UBND huyện đã phân rõ nội dung, nhiệm vụ Theo dõi thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, 

ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở đó các phòng, ban, ngành và 28/28 xã, thị trấn đã bám sát xây 

dựng Kế hoạch TDTHPL về XLVPHC theo ngành, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.  

2. 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 

Để các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về theo dõi thi hành 

pháp luật và xử lý vi phạm hành chính đến với cán bộ, công chức, viên chức và các 

tầng lớp nhân dân, từ đầu năm đến nay Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện đã 

Biên soạn và phát hành thông tin pháp luật hàng tháng với nội dung văn bản, chính 

sách pháp luật có hiệu trong từng tháng để gửi đến các ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện và UBND các xã, thị trấn để thực hiện tuyên truyền; in ấn 5.000 tờ rơi, tờ 

gấp trong đó có các nội dung về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định 

xử phạt, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các quy định về phòng, chống 



bệnh truyền nhiễm, các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (in ấn, 

phát hành 4.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền). 

Phòng Tư pháp (Cơ quan thường trực của HĐPHPBGDPL) Tiếp tục thực 

hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức thông qua chào cờ đầu tháng tại UBND 

huyện; phối hợp với Đảng ủy cơ quan biên tập và thông tin đến toàn thể cán bộ, 

công chức nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật có hiệu lực trong từng tháng 

để cán bộ, công chức nắm bắt, tìm hiểu và áp dụng trong công việc chuyên môn 

của mình cũng như chuyển tải các thông tin đó đến cán bộ, công chức, đảng viên 

và nhân dân thông qua các cuộc giao ban tại cơ sở.  

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, thường xuyên đăng tải các thông tin pháp luật mới trên cổng 

thông tin điện tử huyện, trên mạng xã hội facebook với tài khoản “Tư pháp Đức 

Thọ”. Các ngành, đoàn thể cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tổ 

chức lồng ghép việc thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan cụ 

thể: 

- Phòng Y tế: Tổ chức Hội nghị tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Tổ chức tập huấn về kiến thức vật tư nông 

nghiệp. 

- Đội CSGT Công an huyện đã phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh tổ 

chức  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho hơn 6.000 học sinh 

tại 10 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn 

huyện; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép tại Hội nghị người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền và diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; phối 

hợp với phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh tuyên truyền kiến thức về 

PCCC cho bệnh viện đa khoa huyện. 

- Huyện đoàn Đức Thọ tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua chương 

trình ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham gia của hơn 1.300 học sinh;  

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức 

chương trình giáo dục truyền thông, kỹ năng phòng chống lạm dụng tình dục trẻ 

em, phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khỏe trẻ vị thành niên 

- Trung tâm Văn hóa - truyền thông huyện đã thực hiện mở các chuyên mục 

về tuyên truyền Pháp luật phát trên sóng TT-TH huyện và Cổng thông tin điện tử 

của huyện. Xây dựng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về các văn 

bản về phòng chống hàng giả, hàng nhái, vệ an toàn sinh thực phẩm...  

  

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

hành chính 

Để triển khai công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính, UBND huyện đã ban hành các văn bản sau: 



- Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND huyện về việc 

Thanh, kiểm tra liên ngành ATTP Tết Trung thu năm 2020. 

- Quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND huyện về việc 

thành lập Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành ATTP Tết Trung thu năm 2020 huyện 

Đức Thọ. 

Cụ thể về công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn huyện như sau: 

 - Số đoàn thanh tra, kiểm tra huyện: 01 đoàn; 

 - Số đoàn kiểm tra của xã, thị trấn:  28 đoàn; 

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

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Tình hình vi phạm hành chính 

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 

117/KH-UBND ngày 16/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 

2020; trong Kế hoạch UBND huyện đã phân rõ nội dung, nhiệm vụ Theo dõi thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, 

ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện. 

Trong thời gian qua, công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện 

tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cụ thể từ đầu năm 

các phòng ban đã tham mưu ban hành các văn bản sau: 

- Kế hoạch số 4365/KH-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đức Thọ về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; 

- Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Đức Thọ về việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp năm 2020. 

- Quyết định số 6515/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện Đức 

Thọ về việc thành lập Đoàn liên ngành thường xuyên theo định kỳ và đột xuất 

kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản; Quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông 

nghiệp, An toàn vệ sinh thực phẩm; Việc thực hiện tiêm phòng, các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh động vật và dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương trên 

địa bàn huyện năm 2020;  

- Quyết định 35/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND huyện về việc 

kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý và mùa 

Lễ Hội Xuân 2020. 

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND huyện Đức Thọ 

về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh, vận 

chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện. 

- Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện về việc 

Thành lập Tổ thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực 

phẩm. 



- Công văn số 04/CV-BCĐLNATTP  ngày 05/2/2020 của Ban chỉ đạo An 

toàn thực phẩm huyện về tăng cường công tác bảo đảm ATTP mùa lễ hội Xuân 

năm 2020. 

- Công văn số 4565/UBND-NN  ngày 26/12/2019 của UBND huyện về việc 

tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn 

thực phẩm vụ Xuân 2020. 

- Công văn số 112/UBND-NN  ngày 15/01/2020 của UBND huyện về việc 

triển khai đồng bộ công tác quản lý giết mổ, vận chuyển kinh doanh sản phẩm gia 

súc. 

Việc xử lý vi phạm hành chính đã được các đơn vị, địa phương thực hiện 

đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi 

hành và Nghị định của Chính phủ về thẩm quyền, trình tự thủ tục, điều luật áp 

dụng, mức xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm. 

Trong năm 2020, số lượng các vụ vi phạm được cấp huyện phát hiện và xử 

lý có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên số lượng được cấp xã 

phát hiện và xử lý có chiều hướng tăng. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở 

các lĩnh vực như an toàn giao thông; an ninh trật tự, an toàn xã hội, tệ nạn xã hội… 

Các hành vi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; lấn 

chiếm lòng, lề đường; sử dụng kích điện; đánh bạc; gây rối trật tự công cộng; sử 

dụng trái phép chất ma túy,… 

Trước những diễn biến phức tạp đó, UBND huyện đã chỉ đạo các địa 

phương, đơn vị triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi 

phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

1.1 Kết quả xử phạt của các phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

huyện 

- Tổng số vụ vi phạm được phát hiện: 14 vụ (giảm 52 vụ so với cùng kỳ năm 

2019). 

+ Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính: 14 vụ; 

+ Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự: 0 vụ; 

+ Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên: 

0 vụ; 

- Đối tượng bị xử phạt: 14 đối tượng (giảm 52 đối tượng so với cùng kỳ năm 

2019). 

 + Tổ chức: 0 đối tượng; 

 + Cá nhân: 14 đối tượng. 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 14 quyết 

định (giảm 52 quyết định so với cùng kỳ năm 2019). 

+ Số quyết định đã thi hành: 14; 



+ Số quyết định chưa thi hành xong: 0; 

+ Số tiền phạt thu được: 62.500 (giảm 7.700.000đ so với cùng kỳ năm 

2019). 

+ Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0đ. 

1.2 Kết quả xử phạt của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

- Tổng số vụ vi phạm được phát hiện: 611 vụ (tăng 615 vụ so với cùng kỳ 

năm 2019). 

+ Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính: 611 vụ; 

+ Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự: 10 vụ; 

+ Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên: 

08 vụ; 

- Đối tượng bị xử phạt: 320 đối tượng (tăng 283 đối tượng so với cùng kỳ 

năm 2019). 

 + Tổ chức: 0 đối tượng; 

 + Cá nhân: 607 đối tượng. 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 561 quyết 

định (tăng 393 quyết định so với cùng kỳ năm 2019). 

+ Số quyết định đã thi hành: 561 quyết định; 

+ Số quyết định chưa thi hành xong: 0; 

+ Số tiền phạt thu được: 650.800.000đ (tăng 578.250.000đ so với cùng kỳ 

năm 2019). 

+ Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 

2.922.000đ (tăng 2.040.000đ so với cùng kỳ năm 2019). 

Trong năm 2020 trên địa bàn huyện không có quyết đinh bị khiếu nại, bị 

khởi kiện về xử phạt vi phạm hành chính. 

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

Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính trên địa bàn huyện là 56 đối tượng, tăng 38 đối tượng so với cùng kỳ năm 

2019. Trong đó đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn 48 đối tượng; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 08 đối tượng. 

Tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính là 56 đối tượng, việc lập hồ sơ đề nghị, ra quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có vụ việc bị 

khiếu nại, khởi kiện. 

 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 

 1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật 

 a) Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật 



 Các điều kiện đảm bảo thi hành pháp luật còn khó khăn như cơ sở vật chất, 

kỹ thuật, điều kiện về phương tiện, trang thiết bị (một số hoá chất, test chưa được 

trang bị,...) để xác định đối với những hành vi vi phạm. 

 b) Tổ chức bộ máy, nhân sự 

 Bộ phận làm công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC chủ yếu là kiêm 

nhiệm nên còn hạn chế cho công tác thanh tra và kiểm tra. 

 2. Những khó khăn, vướng mắc khác 

 - Mức xử phạt chưa đủ sức răn đe vì vậy một số bộ phận người dân chưa có 

ý thức chấp hành pháp luật; 

 - Vì lợi ích kinh tế nên sau khi thực hiện quyết định xử lý VPHC một số đối 

tượng còn tái phạm. 

 IV. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

 - Nhận thức của một số người dân còn chưa cao. 

 - Nguồn nhân lực phục vụ công tác xử lý VPHC chưa đảm bảo; 

 - Trang thiết bị phục vụ cho tổ chức thi hành pháp luật chưa được đầu tư 

thường xuyên; 

 - Công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra nhiều lúc còn chưa kịp thời. 

 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 - Tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; 

 - Tăng cường biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền xử lý VPHC. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Phòng XLVPHC&TDTHPL- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                        

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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