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BÁO CÁO 
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh. 

 

Thực hiện Công văn số 1604/STP-TTr ngày 10/11/2022 của Sở Tư pháp về 

việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/11/2022), cụ thể như sau: 

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

PHÁP LUẬTVỀ 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 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND 
ngày 18/02/2022 về việc  thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 trên địa bàn huyện, chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định 
của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; các văn bản quy phạm 
pháp luật mới ban hành có liên quan đến cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động; xây 
dựng ý thức tôn trọng pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công 

chức trong toàn huyện, góp phần kéo giảm các vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, 
trật tự trên địa bàn huyện.   

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

chính 

- Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.  

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 
Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
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- Công văn số 02/HĐPH ngày 10/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật huyện về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính. 

- Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành 
chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính. 

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  

Để ngăn ngừa, hạn chế các vụ vi phạm hành chính tại địa phương, Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực 
hiện tại địa phương về các nội dung thường hay xảy ra vi phạm địa phương như: 

Đất đai, môi trường,… Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng đổi mới nội dung, hình 
thức tuyên truyền, PBGDPL để thích ứng với tình hình Covid-19 và điều kiện của 

từng cơ quan, đơn vị như: Thông qua việc tổ chức hội nghị; phiên tòa xét xử; cuộc 
họp cơ quan; treo băng gôn; khẩu hiệu; hoạt động hòa giải ở cơ sở; hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở; Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; qua mạng xã hội Zalo, 
Facebook..Điển hình tại một số cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn như sau: 

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp: 

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng PHPBGDPL tổ 
chức 07 cuộc Hội nghị PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, có 489 lượt người tham dự. 

- Cấp sách pháp luật đến các ban, ngành đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn; các trường Trung học Phổ thông & Trung học Cơ sở; các điểm 

chùa trên địa bàn huyện. Cấp phát 09 luật mới có hiệu lực với số lượng 1.125 
quyển sách pháp luật. 

- Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Trà Vinh, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn tổ chức được 04 cuộc, tuyên truyền Chính sách pháp luật đến hộ 

nghèo, người nghèo có khoảng 139 lượt người dự tại ấp: Trà Tro A, Trà Tro B, 
Nhuệ Tứ và ấp Chợ, xã Hàm Giang. 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp phát 6.800 tờ 
bướm: Quy định về các biện pháp xử phạt và xử lý đối với người chưa thành niên 
vi phạm hành chính; một số điều cần biềt về Luật Trẻ em, biện pháp phòng - chống 

xâm hại trẻ em; hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật; như thế nào 
là tảo hôn - hôn nhân cận huyết. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp đưa 476 lượt hòa giải viên tham dự tập huấn 
nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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b) Chỉ đạo Công an huyện: Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể 
thao huyện biên tập chuyên mục phát thanh “làm theo tư tưởng, đạo dức, phong 

cách Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh 
nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” 23 kỳ, 97 tin bài; chuyên mục an 
toàn giao thông 23 kỳ, 92 tin bài; công tác với Trang thông tin điện tử 18 tin, đăng 

tải trên trang zalo công an huyện 142 tin, bài có nội dung tuyên truyền liên quan 
đến tình hình ANTT; thu hút trên 109.000 lượt xem và 1.047 lượt chia sẽ, đến nay 

có 2.403 người quam tâm; tiếp nhận 38 ý kiến. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận nghiệp 
vụ và Công an các xã, thị trấn tổ chức triển khai, tuyên truyền, phát động phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tố quốc được 640 cuộc, có 44.032 lượt người tham 
dự; thông qua loa truyền thanh các xã, thị trấn 5.078 cuộc, tuyên truyền lưu động 

227cuộc, phát 832 quyển tài liệu và 30.600 tờ bướm. 

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản pháp luật mới đến công chức, viên chức để đảm bảo thực hiện 
đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực ccó 

liên quan như: Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020,… 

d) Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tuyên truyền, phổ biền kiến thức pháp luật trên cơ sở lồng ghép tuyên truyền 
tại các hội nghị, các kỳ sinh hoạt chi hội, trên trang facebook, nhóm zalo về các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; Luật Hôn nhân 

và Gia đình; Luật giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm y 
tế,... tới 19,542 lượt các bộ, hội viên. 

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

- Kế hoạch số 11/KH-ĐKTr ngày 29/12/2021 của đoàn kiểm tra liên ngành 
vệ sinh an toàn thực phẩm huyện việc thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

- Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

triển khai kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm năm 2022”. 

- Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 23/8/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành 
triển khai kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm “trong dịp tết trung thu năm 
2022”. 

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 

- Trong năm 2022 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

tiếp tục được các cơ quan đơn vị quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định, 
bằng việc triển khai và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai đầy đủ 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các ngành, lĩnh vực phụ trách. Tinh 
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thần trách nhiệm của đội ngũ công chức và ý thức tuân thủ pháp luật của người 
dân trên địa bàn huyện được nâng lên. 

Qua theo dõi tình hình vi phám pháp luật hành chính trên địa bàn huyện chủ 
yếu là các lĩnh vực: 

+ Trong lĩnh vực đất đai: Khai thác đất, cát trái phép. 

+ Trong lĩnh vực ANTT: Các hành vi hành chính chủ yếu là mua bán vận 
chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. 

2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

- Thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện: Đã ban hành quyết định xử phạt 

45 vụ/45 đối tượng, với tổng số tiền là 381.000.000 đồng.  

- Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã: Đã ban hành quyết định xử phạt 

07 vụ/ 07 đối tượng (07 vụ lĩnh vực đất đai) với tổng số tiền là 15.000.000 đồng, 
đã thi hành 07 quyết định, số tiền 15.000.000 đồng. 

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

 - Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn: 03 đối tượng. 

 - Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 17 đối tượng. 

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 

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính hiện nay còn khó khăn, chủ yếu được thực hiện lồng ghép trong chương 

trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, vì vậy việc triển khai chưa được 
sâu rộng. 

- Hiện nay, cán bộ làm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính là cán bộ kiêm nhiệm, nên đáp ứng chưa đạt được yêu cầu của công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

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 

- Kinh phí cơ sở vật chất: Chưa đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho 

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

- Tổ chức bộ máy, nhân sự: Chưa bố trí nhận sự cụ thể phục vụ công tác 
theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Được bồi dưỡng 
nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, tuy được quan tâm nhưng chưa thực hiện 

thường xuyên. 
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- Công tác phối hợp giữa các ngành, cơ quan: Công tác phối hợp giữa các 
ngành chức năng có liên quan trong công tác xử lý vi phạm hành chính nhìn chung 

còn thiếu chặt chẽ. 

- Việc báo cáo, thống kê: Còn gặp khó khăn do một số cơ quan chưa quan 
tâm nhiều đến công tác này, chưa thực hiện tốt việc báo cáo. 

3.3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

* Tồn tại, hạn chế 

- Việc triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật chưa thực hiện 
thường xuyên. 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm nhiều đến công tác theo dõi thi hành 
pháp luật trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. 

* Nguyên nhân 

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đúng về tầm quan 

trọng của công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa quan tâm và còn xem đây là 
nhiệm vụ của Phòng Tư pháp chứ không phải nhiệm vụ của từng ngành. 

- Một số cơ quan không có cử cán bộ, công chức phụ trách từ đó việc tổng 
hợp các vụ việc xử lý vi phạm hành chính chưa chặt chẽ đối với công tác theo dõi 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

3.4. Kiến nghị, đề xuất: Sở Tư pháp tập huấn chuyên sâu về công tác theo 
dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Tư pháp nắm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, ngành huyện (hệ Nhà nước); 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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