
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ CỘNG LẠC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

   
Số:  88  /BC- UBND      Cộng Lạc, ngày  21    tháng 11 năm 2022

 
 

  BÁO CÁO 
  Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

 
Thực hiện công văn của UBND huyện Tứ Kỳ về việc báo cáo công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.  UBND xã Cộng Lạc báo 
cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 
xã năm 2022, cụ thể như sau:

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

Sau khi nhận được Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ về Công tác 
thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2022. UBND xã Cộng Lạc đã ban hành kế hoạch 
số 03 ngày 27/01/2022 về thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 
2022; Kế hoạch số 04 ngày 07/02/2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, hòa giải cơ sở trong đó xác định tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành 
chính sửa đổi là nội dung trọng tâm; gắn trách nhiệm thực hiện triển khai thi hành 
Luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã; Thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh 
trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các hội nghị 
phổ biến pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã. 

1.1 Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
Năm 2022, UBND xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật triển khai 

thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
1.2 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 
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UBND xã đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật, hướng dẫn về kĩ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng 
pháp luật xử lý vi phạm hành chính; chú trọng nhiều hình thức tuyên truyền phong 
phú, đa dạng như tổ chức các hội nghị tuyên truyền tới lực lượng công an, quân sự, 
công chức địa chính, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác lập hồ sơ xử lý 
vi phạm hành chính tại UBND các xã, Trong năm cử 01 đồng chí lãnh đạo và 01 
công chức Tư Pháp đi tập huấn 01 buổi về xử phạt vi phạm hành chính do sở Tư 
Pháp tổ chức.  

Nội dung tuyên truyền chủ yếu các văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020, có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2022; Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 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 vi phạm hành chính; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 

Năm 2022, UBND xã đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính 15 buổi với  150 người dự. 

Bên cạnh đó UBND xã chỉ đạo công chức Tư pháp phối hợp Đài Truyền 
thanh xã, Công an xã và các ngành tuyên truyền nội dung Luật và các Nghị định 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Giao thông 
đường bộ, đất đai, nghĩa vụ quân sự trên hệ thống truyền thanh của xã, Cổng thông 
tin điện tử của xã; Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã; rà soát, theo dõi việc 
thi hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát 
hiện các quy định không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.  

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

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo, tăng cường công tác thi hành pháp 
luật về XLVPHC, kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật 
về XLVPHC, đồng thời xác định rõ lĩnh vực trọng tâm, xây dựng kế hoạch kiểm 
tra, gắn việc kiểm tra với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
bộ phận có liên quan từ đó giúp cho công tác thi hành pháp luật nói chung, công 
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại xã triển khai có hiệu quả. 
Năm 2022, công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
được quan tâm, tổ chức lồng ghép với kiểm tra công tác cải cách hành chính, công 
tác kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch của UBND huyện với 02 lượt. Chỉ 
đạo công chức Tư pháp tổ chức phối hợp tự kiểm tra 02 bộ phận là công an và địa 
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chính liên quan đến hồ sơ xử lý vi phạm hành chính tại cấp xã. Qua công tác tự 
kiểm tra đã rút kinh nghiệm một số tồn tại, thiếu sót trong việc lập hồ sơ xử phạt vi 
phạm hành chính của cán bộ làm công tác thụ lý hồ sơ trong việc áp dụng các quy 
định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị 
định xử phạt trên lĩnh vực ANTT, Đất Đai để xử lý các vụ việc vi phạm hành chính.  

2. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 
VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

 Công tác xử lý vi phạm hành chính đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp 
thời của UBND xã và phòng Tư Pháp trong quá trình thực hiện; việc tuân thủ các 
quy trình, trình tự thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính được quan tâm 
và thực hiện khá đầy đủ, nghiêm túc. Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật về Luật xử lý vi phạm hành chính, văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản 
luật khác có liên quan còn hạn chế, cũng ảnh hưởng đến nhận thức về pháp luật của 
người dân. 

2.1. Tình hình vi phạm hành chính (Từ ngày 20/11/2021 đến ngày 
19/11/2022) 
- Tổng số vụ vi phạm: 12 vụ;
- Số vụ đã bị xử phạt:  12 vụ;
- Số đối tượng bị xử phạt: 12  đối tượng, trong đó: 
 + Tổ chức: 0 đối tượng  
+ Cá nhân:  12 đối tượng. 

2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 
(Từ ngày 20/11/2021 đến ngày 19/11/2022 ) 
- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 12 quyết định, 
trong đó: 
+ Số quyết định đã thi hành: 11 quyết định
+ Chưa thi hành xong: 01 quyết định.  
- Tổng số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 0 
- Số tiền phạt thu được:  36.000.000đ 
- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0 
- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0

 Số liệu xử lý vi phạm hành chính năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021:  Tổng 
số vụ việc giảm: 57 vụ  (năm 2021: 69 vụ; năm 2022: 12 vụ); số đối tượng giảm: 
57 (năm 2021: 69 đối tượng; năm 2022: 12 đối tượng); tổng số tiền thu phạt giảm 
(năm 2021: thu 74.500.000; năm 2022: 36.000.000đ); tình hình chưa thi hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính tăng, năm 2022: 01 quyết định chưa thi hành. 
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 2.3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính  - Áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn: 01 đối tượng. 

- Số vụ chuyển xử lý bằng hình thức khác: 0. 
3. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC 

TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, 
NGUYÊN NHÂN, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ thực tiễn công tác xử lý vi phạm hành chính trong năm báo cáo, UBND 
xã Cộng Lạc đưa ra những nhận xét, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc, bất 
cập trong công tác xử lý vi phạm hành chính như sau: 

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 XLVPHC hiện nay 

địa phương còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu được thực hiện lồng ghép trong các 
cuộc họp nói chung, và trên trang thông tin điện tử của xã vì vậy việc triển khai 
nhìn chung chưa được sâu rộng về mọi mặt. 

 Hiện nay cán bộ làm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính còn hạn chế về nghiệp vụ nên đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu của công 
tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC. 

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

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

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 đảm bảo thi hành Luật:
 3.2.1.1.Kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật 
Kinh phí cho hoạt động quản lý xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế. Hiện 

nay, chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này như : Mức chi, nội 
dung chi, nguồn kinh phí. 

3.2.1.1. Tổ chức, bộ máy, nhân sự :
Còn lũng túng chưa cụ thể về vấn đề tổ chức, bộ máy, nhân sự;
3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập 

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

xử lý vi phạm tuy được quan tâm nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao. 
Công tác tổ chức tập huấn chuyên sâu để thực hiện đúng các quy định của 

Luật, Nghị định và Thông tư chủ yếu đợi các buổi tập huấn của cấp trên sau đó rút 
kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. 
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3.2.3.Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi 
phạm hành chính 

Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng có liên quan trong công tác xử 
lý vi phạm hành chính đôi khi còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, các bộ phận 
công chức có xử lý vi phạm hành chính chủ yếu tự mình thực hiện và đôn đốc; công 
tác lưu trữ hồ sơ còn hạn chế, chưa phân định rõ bộ phận nào lưu trữ hồ sơ; 

3.2.4. Về việc báo cáo, thống kê 
Việc triển khai thực hiện, cơ chế về chia sẻ và cung cấp thông tin các đối 

tượng vi phạm hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 
chưa có, vì vậy rất khó xác định đối với những trường hợp vi phạm hành chính 
nhiều lần. Việc báo cáo, thống kê còn gặp khó khăn do UBND xã chưa quy định rõ 
đầu mối theo dõi quản lý hồ sơ vi phạm hành chính của UBND xã.

3.2.5. Về công tác kiểm tra, thanh tra 
UBND xã còn thiếu chủ động trong thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, 

chưa thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính.  

3.2.6. Những khó khăn, vướng mắc khác: Không;
3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 
3.3.1.Nguyên nhân chủ quan 
 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thực sự thường xuyên, cơ chế 

phối hợp với các ban ngành, bộ phận chuyên môn còn hạn chế. 
 Việc Tham mưu về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính chưa linh hoạt, một 

số cán bộ có trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của công tác 
thi hành pháp luật về xử lý VPHC. 

Công tác thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
chỉ thực hiện kiểm tra lồng ghép trong các cuộc kiểm tra hành chính, chuyên ngành 
từ đó hiệu quả chưa cao. 

 Nhận thức của người dân về Luật Xử lý vi phạm hành chính nói riêng và 
pháp luật nói chung còn hạn chế.  

3.3.2. Nguyên nhân khách quan 
Phạm vi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính rất rộng, liên quan 

đến nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau, do đó rất khó khăn trong việc kiểm soát, 
nhận diện một cách đầy đủ, chính xác các hành vi vi phạm hành chính được quy 
định trong các nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành. 

3.4. Đề xuất, kiến nghị 
Đề nghị UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, đề xuất tổ chức Hội nghị tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho các cá nhân có thẩm 
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quyền xử lý vi phạm hành chính cũng như các nhân có liên quan trong việc lập hồ 
sơ xử phạt vi phạm hành chính  tại địa phương, đặc biệt là ở cấp xã. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính năm 2022 trên địa bàn huyện xã Cộng Lạc. 

 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
 -Phòng Tư pháp huyện ( để Báo cáo)

-TV Đảng ủy, TTHĐND, LĐ UBND ( để Báo cáo)

-Lưu.  
 
                                                

                                                            Đỗ Xuân Biên
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