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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÂN HỒNG

Số: 56 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Hồng, ngày 23 tháng 11 năm 2022

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

(Tính từ 20/11/2021 đến hết ngày 19/11/2022)

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 
2022, UBND xã Tân Hồng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính từ ngày 20/11/2021 đến ngày 19/11/2022, cụ thể như sau:

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

Để triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. 
UBND xã xây dựng kế hoạch số 06 /KH-UBND ngày 15/2/2022. UBND xã 
thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc các cán bộ chuyên môn thường xuyên cập 
nhật và tìm hiểu các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để tham 
mưu cho lãnh đạo UBND xã về các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính.

Từ đó, các cán bộ chuyên môn thuộc UBND xã đã tham mưu đúng, kịp 
thời các văn bản triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, như 
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan, Để đảm bảo các điều 
kiện cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND xã tạo 
điều kiện cho các cán bộ chuyên môn được tham gia các lớp tập huấn về công 
tác xử lý vi phạm hành chính cũng như thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính do huyện, tỉnh tổ chức.

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

Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
và công tác hòa giải ở cơ sở; Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn 
thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật tại các hội nghị, tại các 
nhà trường lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng để tuyên 
truyền với 6 cuộc tuyên truyền trực tiếp với trên 830 lượt người tham gia. Đồng 
thời, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã 
những Luật có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như Luật Nghĩa vụ



2

Quân sự, Luật đất đai; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Bảo hiểm Y
tế...

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

Do làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nên tình hình 
vi phạm hành chính giảm so với những năm trước; việc xử lý vi phạm hành 
chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn đều chấp hành 
nghiêm theo các quy định của pháp luật quy định hiện hành.

2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

So với cùng kỳ năm trước: số vụ và số đối tượng vi phạm giảm
- Tổng số vụ vi phạm 17, giảm 06 vụ
- Tổng số đối tượng bị xử phạt 23, giảm 02 đối tượng
- Đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23/23;
- Tổng số tiền phạt thu được: 35.320.000đ, tăng 3.320.000đ
- Tổng số tiền thu được từ thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0đ

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

So với cùng kỳ năm trước:
- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính: 23 giảm 02 đối tượng.
- Số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 23 giảm 02 đối tượng;
- Số lượng người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý

tại gia đình: 0 người
- Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính:

Ở lĩnh vực đất đai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 0 trường hợp, 
Lĩnh vực Hôn nhân và gia đình, thu phạt 3.000.000đ nộp vào kho bạc nhà nước 
Bình Giang.

Nhìn chung, công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã tiếp tục 
được thực hiện chặt chẽ, 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 kịp thời, đảm bảo 
thời hạn luật định, không có trường hợp cưỡng chế thi hành, chưa phát sinh 
trường hợp khiếu kiện, khiếu nại
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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

3.1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi
phạm hành chính: không

3.1.2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản
quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: Không

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

3.2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật
3.2.1.1. Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật: Chưa được cấp kinh phí
3.2.1.2. Tổ chức bộ máy, nhân sự: Cán bộ phụ trách công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chủ yếu giao cho công chức Tư pháp 
làm kiêm nhiệm nên trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật có   
lúc hiệu quả chưa cao.

3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, 
tập huấn nghiệp vụ.

Hiện tại các trang thông tin mạng xã hội nhiều, có những tin bài không 
được kiểm duyệt được đăng tải tràn lan trên các trang tin không chính thống, 
làm nhiễu thông tin ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

3.2.3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi
phạm hành chính

Việc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có lúc chưa rõ ràng.
3.2.4. Về việc báo cáo, thống kê: không
3.2.5. Về công tác kiểm tra, thanh tra: không
3.2.6. Những khó khăn, vướng mắc khác

- Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt còn gặp nhiều khó khăn do 
người vi phạm cố tình trốn tránh không chấp quyết định. Đồng thời có trường 
hợp thi hành quyết xử phạt mà đối tượng là gia đình có hoàn cảnh, thu nhập thấp 
khó thực hiện.

3.4. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị cấp có thẩm quyền thường xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn   

về công tác xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, tổ chức Hội nghị, hội thảo 
nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình 
tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính. Thường xuyên hướng dẫn
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chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn cấp xã, người có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính tại địa phương.

Các cấp chính quyền phải xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật 
và các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời xử phạt 
nghiêm các đối tượng vi phạm. Phải làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan 
có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm hành đối với các đối tượng vi phạm.

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính năm 2022 của UBND xã Tân Hồng, xin gửi UBND huyện tổng hợp theo 
quy định./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;

- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

        

Dương Xuân Khoát
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