
 
 

BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý  

vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021 
 

Tiếp nhận Công văn số 1258/STP-NV2 ngày 16 tháng 6 năm 2021 của 

Sở Tư pháp về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 6 tháng đầu năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái báo cáo như sau. 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Công tác xử lý vi phạm hành chính luôn luôn được UBND huyện quan 

tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 

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

điều của Nghi định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. 

Vì vậy ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 02 văn bản 

chỉ đạo và triển khai thực hiện như sau: 

- Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/01/2021 về việc theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn huyện Bác Ái năm 2021. 

- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 019/01/2021 về việc triển khai thực 

hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 

trên địa bàn huyện Bác Ái. 

Sau khi ban hành Kế hoạch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo cho Hội 

đồng PBGDPL huyện, phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân 

các xã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành 

chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thi hành 

pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể đã triển khai thành công 08 

Hội nghị, họp dân để tuyên truyền; có 760 người tham dự. Nội dung tuyên 

truyền chủ yếu là các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính cụ thể: Triển khai 

Luật Lâm nghiệp, Luật Giao thông đường bộ, Luật môi trường, Luật Đất đai, 

Luật cư trú, Luật Khoáng sản, các quy định về phòng chống dịch Covi-19...các 

Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ, Tài nguyên khoáng sản; Lâm nghiệp....Đồng thời kiểm tra 

công tác xử phạt vi phạm hành chính như sổ sách ghi chép, các loại biểu mẫu 

phục vụ cho công tác xử phạt hành chính đảm bảo được thực hiện nghiêm túc, 

chặt chẽ theo quy định. 

2. Tình hình vi phạm hành chính 

Tình hình xử lý vi phạm hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa 

bàn huyện tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như: Môi trường - khoáng sản, 

An toàn giao thông, quản lý bảo vệ rừng; đất đai và xử lý hành chính trong lĩnh 

vực phòng chống dịch Covi-19. So với năm 2020 số vụ vi phạm hành chính 
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năm 2021 có gia tăng trên một số lĩnh vực như: xử lý hành chính trong lĩnh vực 

phòng chống dịch Covi-19; Môi trường - khoáng sản; đất đai. 

3. Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính 

 Sáu tháng đầu năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban 

ngành, UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra xử lý VPHC. Qua kiểm tra 

trên toàn huyện đã phát hiện 38 vụ vi phạm hành chính (cấp huyện 05 vụ trong 

đó Hạt kiểm lâm huyện 01 vụ; công an huyện 03 và phòng Tài nguyên môi 

trường 01 vụ vượt quá thẩm quyền đã chuyển về UBND tỉnh ra QĐ xử phạt). 

Cấp xã 33 vụ (trong đó lĩnh vực đất đai 04 vụ; khoáng sản 04 vụ và phòng 

chống dịch Covi-19 xử lý  25 vụ ) những vụ vi phạm hành chính đã được các 

ngành, UBND cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 

Đến nay đã thi hành xong 37/38 quyết định (01 vụ do UBND tỉnh ra quyết định 

chưa thi hành xong), đã thu được 79.250.000đ nộp vào ngân sách, cụ thể: 

(Kèm theo biểu mẫu tổng hợp số 1 và mẫu số 2). 

4. Đánh giá chung. 

- Thuận lợi. 

Nhìn chung, trong thời gian qua công tác xử phạt vi phạm hành chính 

trên địa bàn huyện đã được các cơ quan chức năng, UBND cấp xã thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm. 

Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và cơ bản đi vào nề 

nếp. Các quyết định xử phạt được thi hành, đảm bảo thời hạn theo luật định, 

không có trường hợp cưỡng chế thi hành, chưa phát sinh trường hợp khiếu kiện, 

khiếu nại.  

- Khó khăn, vướng mắc 

Do trình độ dân trí thấp và khó khăn về kinh tế, một số người dân chưa 

am hiểu các quy định về pháp luật mặc dù được công chức có thẩm quyền 

hướng dẫn thủ tục có liên quan nhưng người dân vẫn chậm thi hành quyết định. 

Một số đối tượng vi phạm khi áp dụng biện pháp thi hành phạt tiền 

nhưng đối tượng là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp nên khó thực 

hiện hoặc thực hiện chậm. 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính chủ 

yếu giao cho công chức Tư pháp làm kiêm nhiệm nên hiệu quả chưa cao. 

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

chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Bác Ái./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc           

UBND huyện; 

- UBND 09 xã; 

- Lưu: VP UBND huyện. 
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