
  HĐND TỈNH KON TUM 

BAN PHÁP CHẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-BPC         Kon Tum, ngày       tháng     năm   

  

BÁO CÁO 
Kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý  

vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2022)  

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BPC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ban 

Pháp chế về việc giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp 

tại 05 huyện1 và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh2; các cơ quan, đơn vị 

còn lại, Ban thực hiện giám sát thông qua báo cáo. Ban Pháp chế báo cáo kết 

quả cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH (XLVPHC) 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai  

Thực hiện Luật XLVPHC năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật XLVPHC năm 2020 (sau đây gọi chung là Luật XLVPHC) và 

các Nghị định của Chính phủ3, Thông tư của các bộ, ngành Trung ương quy 

định, hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực  chuyên 

ngành4. Hằng năm, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh đã ban hành các 

văn bản, kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện5. Trên cơ sở đó, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ được giao6. Đồng thời thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg 

                                                 
1 UBND các huyện: Sa Thầy, Ia H'Drai, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Tô và một số xã, thị trấn. 
2 Cục Quản lý thị trường, các Đội Quản lý thị trường  (số: 1,2,3); Cục Thuế, các Chi cục thuế (khu vực I, II, 

huyện Ia H’Drai, Sa Thầy); Chi Cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm các huyện: Ia H’Drai, Sa Thầy, Đăk Tô, Tu Mơ 

Rông, Kon Plong. 
3 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 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 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 
4 Lĩnh vực: Thuế, Quản lý thị trường, Lâm nghiệp, Trật tự xã hội… 
5 Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2021; Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh về thực 

hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. 
6 UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính hằng năm. Cục QLTT tỉnh ban hành 02 Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra nội bộ18 cuộc.  
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ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế 

hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 

năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về 

XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác tham mưu 

XLVPHC trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo rà soát, xây dựng, đề xuất sửa đổi văn bản 

quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật XLVPHC và các quy định hiện 

hành7. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

liên quan đến XLVPHC. 

Thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND 

tỉnh và ngành liên quan đã chỉ đạo quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản 

của Trung ương có liên quan đến công tác XLVPHC để người có thẩm quyền 

xử phạt hành chính thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định8; kịp thời 

phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác XLVPHC thông qua việc 

theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật hằng năm trên địa bàn tỉnh9. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC và các văn bản 

quy định chi tiết thi hành được thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp. Đối với 

cấp tỉnh năm 2021 đã thực hiện phổ biến trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

và qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; phổ biến trên Tập san Tư pháp, 

Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trang Thông tin điện tử của Sở Tư 

pháp; tập hợp, in ấn phát hành 500 cuốn “Tập văn bản pháp luật về XLVPHC, 

tập 28, 29" và phát hành 12.000 tờ gấp phổ biến Luật XLVPHC. Đối với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, văn bản chỉ đạo 

của các cơ quan chuyên ngành, Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý thị trường, 

các đơn vị, địa phương đã phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về XLVPHC đến cán bộ, công chức và người dân 

trên địa bàn10; lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật về XLVPHC vào kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng quý, năm tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương.  

                                                 
7 Công văn số 2124/UBND-NC ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. 
8 Thực hiện Kế hoạch số 779/KH-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2021 của UBND tỉnh, ngày 24 và 25 tháng 

02 năm 2022, Sở Tư Pháp đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Xử 

lý vi phạm hành chính; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 và các văn bản pháp luật mới 

về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 
9 Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 về công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của UBND tỉnh.  
10 Năm 2021 các huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy đã tổ chức 505 cuộc tuyên 

truyền/34.702 lượt người tham gia. 
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Công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đã được các cơ 

quan, đơn vị quan tâm thực hiện thông qua việc cử cán bộ tham gia các lớp tập 

huấn do các bộ, ngành, UBND tỉnh tổ chức; công tác kiểm tra nội bộ, hướng 

dẫn nghiệp vụ đã được chú trọng thực hiện thường xuyên theo kế hoạch. Qua 

đó đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ khi phát sinh vụ 

việc thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến tích cực 

về nhận thức trong công tác XLVPHC nói chung và xử phạt VPHC nói riêng 

của cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt VPHC và nhất là những 

người tham mưu công tác XLVPHC. 

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

LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

 1. Tình hình vi phạm và kết quả xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 

 - Tình hình chung về VPHC trên địa bàn tỉnh xảy ra hầu hết trên tất cả 

lĩnh vực và có chiều hướng gia tăng so với những năm trước đây. Riêng đối với 

những nội dung trong phạm vi kế hoạch giám sát thì tập trung chủ yếu là các 

hành vi vi phạm hành chính về trật tự xã hội11, an toàn thực phẩm, đất đai, xây 

dựng, lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực y tế liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch Covid-19, về lĩnh vực thuế và quản lý thị trường... Các hành vi vi phạm có 

chiều hướng gia tăng trên các lĩnh vực trật tự xã hội, lĩnh vực y tế; các hành vi vi 

phạm về lĩnh vực lâm nghiệp có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp, việc khai 

thác, cất giấu, vận chuyển lâm sản, phá rừng làm nương rẫy còn xảy ra ở nhiều 

địa bàn, công tác XLVPHC còn gặp khó khăn. 

+ Tại các huyện, thành phố: Tổng số vụ VPHC được phát hiện là 8.070 

vụ; đã xử phạt 8.027 vụ; chưa xử phạt 23 vụ (đang trong thời hạn xử lý); 

chuyển xử lý bằng hình thức khác 20 vụ12. Tổng số tiền thu được qua xử phạt 

VPHC là 8.682.988.794 đồng; giá trị tang vật, phương tiện, hàng hóa bị tịch thu 

đã tổ chức bán đấu giá theo quy định là 629.685.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục 

số 01 kèm theo). 

 + Đối với lĩnh vực Thuế: Tổng số vụ VPHC được phát hiện là 962 vụ; đã 

xử phạt 962 vụ. Tổng số tiền thu được qua xử phạt VPHC là 5.961.841.137 

đồng (chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo). 

+ Đối với lĩnh vực Quản lý thị trường: Tổng số vụ VPHC được phát hiện 

là 110 vụ13; đã xử phạt 110 vụ. Tổng số tiền thu được qua xử phạt VPHC là 

278.836.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo). 

                                                 
11 Về an toàn giao thông đã có giám sát chuyên đề riêng. 
12 Truy cứu trách nhiệm hình sự 14 vụ; áp dụng biện pháp thay thế 06 vụ. 
13 Cục QLTT và các Đội QLTT tổ chức kiểm tra độc lập 230 vụ, phát hiện và xử lý 99 vụ; tham gia phối hợp 

kiểm tra liên ngành 834 vụ, chuyển QLTT xử lý 11 vụ.  



 
 

4 

2. Khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, xử phạt VPHC 

- Hành vi VPHC diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội; số 

lượng văn bản quy phạm pháp luật áp dụng về xử phạt VPHC lớn, thường xuyên 

được sửa đổi, bổ sung, nội dung quy định liên quan đến nhiều văn bản khác 

nhau…; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu XLVPHC còn thiếu 

và yếu về nghiệp vụ, nhất là ở cấp xã đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng, tiến 

độ giải quyết vụ việc. 

- Số vụ chưa phát hiện người vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp còn 

nhiều (chiếm 35,8%). Hệ thống dữ liệu về XLVPHC chưa được xây dựng nên 

việc tra cứu thông tin dữ liệu về đối tượng VPHC còn gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác phối hợp, tổ chức kiểm tra, XLVPHC về quản lý thị trường của 

các đoàn công tác liên ngành, Ban chỉ đạo 389 cấp huyện và các đơn vị chuyên 

ngành còn chồng chéo14. 

- Lực lượng Quản lý thị trường mỏng, địa bàn quản lý rộng15, dẫn đến 

công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa 

được thường xuyên. 

- Chính sách về thuế có nhiều thay đổi, việc cập nhật các quy định của 

pháp luật về thuế của người nộp thuế chưa kịp thời, dẫn đến sai sót; bên cạnh đó 

vẫn còn một số đối tượng cố tình chây ỳ, nợ đọng, trốn thuế.  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động của một số đơn vị 

chưa được đầu tư tương xứng với nhiệm vụ được giao16.    

3. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo về XLVPHC 

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về XLVPHC đã được tăng 

cường thực hiện; hằng năm các đơn vị tiến hành kiểm tra, thanh tra công tác 

XLVPHC thuộc thẩm quyền quản lý theo kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị17. 

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, báo cáo, các cơ quan, đơn vị đã kịp 

thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác XLVPHC; qua đó các đơn 

vị được thanh tra, kiểm tra kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phát huy 

                                                 
14 Việc tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành gồm nhiều thành phần, số lượng người cùng tham gia kiểm tra hộ 

kinh doanh nhỏ lẻ, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh. 
15 Đội QLTT số 1 gồm 9 công chức, quản lý 4 huyện và thành phố; Đội QLTT số 2 gồm 4 công chức, quản 

lý 3 huyện; Đội QLTT số 3 gồm 5 công chức, quản lý 2 huyện. 
16 Đối với Hạt Kiểm lâm và các Đội QLTT: Trụ sở làm việc xuống cấp; chưa có kho, bãi cất giữ tang vật, 

phương tiện vi phạm; ô tô, xe máy chuyên dụng thi hành nhiệm vụ xuống cấp, hư hỏng. 
17 Đối với UBND các huyện, thành phố thực hiện việc theo dõi và báo cáo định kỳ với UBND tỉnh về c ông 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hằng năm theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP 

ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra 

chuyên đề). Đối với Cục QLTT đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra nội bộ về việc chấp hành pháp luật trong hoạt 

động công vụ và xử lý vi phạm hành chính. Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra 18 cuộc, đạt 100 % kế hoạch năm.  
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những kết quả đạt được nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về 

XLVPHC. Tại các đơn vị cấp huyện, cấp xã tiếp nhận 04 đơn khiếu nại, phản 

ánh và được xem xét xử lý, giải quyết theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Qua giám sát tình hình chấp hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh 

(trong kỳ báo cáo) cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật; đa số các trường hợp vi phạm đã được 

phát hiện và xử lý kịp thời, đúng người, đúng hành vi, đảm bảo thời hạn, đáp 

ứng yêu cầu về công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các hành vi vi 

phạm đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện, xử lý hành chính chủ 

yếu tập trung vào các lĩnh vực lâm nghiệp, y tế, an toàn thực phẩm, đất đai, xây 

dựng, trật tự xã hội, thuế và quản lý thị trường; hình thức xử phạt chính được áp 

dụng chủ yếu là phạt tiền, tịch thu tang vật, phương tiện. Các biện pháp ngăn 

chặn để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt VPHC và khắc phục hậu quả do 

lỗi VPHC gây ra chủ yếu được áp dụng là tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy 

phép theo thủ tục hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc tháo 

dỡ công trình xây dựng trái phép, buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm vi phạm... 

Các trường hợp vi phạm sau khi lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt VPHC 

cơ bản đã nhận thức được lỗi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt. Số 

quyết định xử phạt phải cưỡng chế thi hành chiếm tỷ lệ thấp (0,16% đối với các 

cơ quan cấp huyện; 2,5% đối với lĩnh vực Thuế); số quyết định bị khiếu nại, 

khởi kiện rất ít (0,05%). 

Nhìn chung, công tác phát hiện và XLVPHC được tiến hành cơ bản kịp 

thời, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định. Kết quả 

xử phạt VPHC đã tác động tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của tổ chức, cá nhân công dân; có tác dụng răn đe, ngăn chặn các hành vi vi 

phạm pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn 

tỉnh.  

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân 

* Hạn chế, khuyết điểm 

- Công tác chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức thực hiện 

các văn bản pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung của một số đơn 

vị, địa phương còn chậm, nhất là đối với cấp xã. Công tác phối hợp với các 

ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để 

nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân chưa kịp thời.  
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- Công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về pháp 

luật XLVPHC chưa được các đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức18. 

- Việc thi hành quyết định xử phạt VPHC ở một số lĩnh vực, đơn vị thực 

hiện chưa nghiêm, một số đối tượng không chấp hành các quyết định xử phạt 

VPHC nhưng chưa có biện pháp để xử lý cụ thể; việc xác định và áp dụng 

những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong hồ sơ xử phạt VPHC của một số cơ 

quan, đơn vị chưa thống nhất theo quy định; số vụ vô chủ phải điều tra, xác 

minh người vi phạm để xử lý còn nhiều.  

- Trong quá trình thi hành quyết định xử phạt VPHC chưa áp dụng các 

hình thức hoãn, giảm, miễn cho các đối tượng khó khăn theo quy định của Luật 

XLVPHC; một số quyết định hết thời hiệu thi hành nhưng chưa có biện pháp 

cưỡng chế thực hiện. 

- Việc lập hồ sơ xử phạt VPHC tại một số cơ quan, đơn vị nhất là ở cấp xã 

còn thiếu sót, chưa chặt chẽ; mẫu quyết định, nội dung, thể thức quyết định xử 

phạt VPHC chưa đảm bảo theo đúng quy định. Công tác lưu trữ chưa khoa học, 

hồ sơ còn thiếu biên bản vi phạm, biên bản giao nhận, các chứng từ liên quan… 

việc cập nhật vào sổ quản lý chưa đầy đủ, thiếu tính hệ thống và chưa theo mẫu 

thống nhất. 

- Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý hành chính nhà nước trên 

địa bàn tại một số đơn vị, địa phương có mặt còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời. 

Công tác tự kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật tại một số địa phương thực hiện 

chưa thường xuyên, chưa đáp ứng được yêu cầu19. Vai trò tham mưu của các lực 

lượng chức năng, đơn vị chuyên môn cho chính quyền địa phương nhất là ở cấp 

xã (Tư pháp, Địa chính - Xây dựng, Công an...) trong việc thi hành pháp luật về 

XLVPHC có mặt còn hạn chế, chưa thật sự hiệu quả. Vì vậy, việc phát hiện, 

nắm bắt thông tin, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và XLVPHC 

có lúc, có nơi chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. 

 - Cơ sở dữ liệu về XLVPHC chưa được xây dựng nên khó khăn trong việc 

tra cứu thông tin về đối tượng VPHC để xác định đối với những trường hợp tái 

phạm, làm căn cứ xác định tình tiết tăng nặng trong quá trình xử lý, đặc biệt là 

trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Việc phân công, bố trí cán bộ, công chức thực hiện công tác XLVPHC, 

công tác theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC chưa được quan tâm đúng 

                                                 
18 Hầu hết các huyện, thành phố chưa triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về xử phạt 

VPHC cho cán bộ, công chức chuyên môn. 
19 Tại các huyện nơi Đoàn giám sát trực tiếp Phòng Tư pháp chưa tham mưu cho UBND huyện thực hiệ n 

việc tự kiểm tra, theo dõi việc chấp hành pháp luật về xử lý VPHC của các phòng, ban chuyên môn và UBND 

các xã, phường, thị trấn. 
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mức; năng lực chuyên môn của một số công chức tham mưu về công tác 

XLVPHC còn có mặt hạn chế, đặc biệt là ở cấp xã.  

* Nguyên nhân: 

- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung; công tác bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ thi hành pháp luật về XLVPHC nói riêng chưa được triển khai thường 

xuyên. 

- Các quy định của pháp luật về XLVPHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế 

mới, theo đó các biểu mẫu sử dụng trong xử phạt VPHC có sự thay đổi, nhưng 

trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị chưa cập nhật kịp thời nên việc áp 

dụng các biểu mẫu còn sai sót và chưa có sự thống nhất. 

- Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo thiếu đất sản xuất dẫn 

đến hành vi VPHC phá rừng làm nương rẫy thì khả năng chấp hành nộp phạt, 

khắc phục hiện trạng còn gặp khó khăn và chậm được thực hiện. 

- Một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm trong công tác chỉ đạo 

thực hiện các quy định của pháp luật về XLVPHC nhất là việc kiểm tra, xử lý kỷ 

luật theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy 

định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, xử lý kỷ luật người 

có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về XLVPHC.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ   

1. Đề nghị UBND tỉnh 

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức giáo dục, 

phổ biến pháp luật về hành chính, hình sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn.  

- Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra XLVPHC trên các lĩnh 

vực. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành 

pháp luật về XLVPHC theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nhất 

là đối với các cơ quan, đơn vị sở, ngành, UBND các huyện, thành phố mà Ban 

Pháp chế chưa tiến hành giám sát trực tiếp. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ 

chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn sâu về công tác XLVPHC cho đội 

ngũ cán bộ quản lý và người trực tiếp làm công tác XLVPHC. Chú trọng việc áp 

dụng các quy định mới như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC năm 2020; 

Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC…  

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm 

hành chính chủ động, thường xuyên rà soát tính pháp lý của các quyết định xử 
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phạt vi phạm hành chính đã ban hành, phát hiện quyết định xử phạt VPHC, 

quyết định áp dụng các biện pháp khác do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai 

sót để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm 

quyền.  

2. Đề nghị Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh  

 - Bám sát chỉ đạo của Tổng cục, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền, 

thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề đã được phê 

duyệt; kiểm tra định kỳ, thường xuyên, đột xuất theo thẩm quyền, nhiệm vụ 

phân công ở lĩnh vực phụ trách; quán triệt thực hiện nghiêm các quy định mới 

về XLVPHC, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, áp dụng mức phạt, 

tình tiết tăng nặng giảm nhẹ…  

 - Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác  tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, XLVPHC. Thực hiện 

tốt công tác phối hợp với chính quyền và cơ quan liên quan xác minh để xử lý vi 

phạm đối với những vụ việc chưa tìm ra đối tượng, nhất là trong lĩnh vực quản 

lý bảo vệ rừng, quản lý thị trường.  

 - Thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ , công chức; chú 

trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, đạo đức công vụ; tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra hoạt động của cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ trực tiếp xử 

lý nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong quá trình kiểm tra, 

XLVPHC, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra và kiểm tra các quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đã ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành 

quyết định mới theo thẩm quyền. Kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm 

qua đánh giá của Đoàn giám sát.  

 - Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ cho công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC của đơn vị và các đơn vị trực thuộc. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về XLVPHC trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đang xảy ra 

nhiều vi phạm; kịp thời khắc phục những sai sót về thẩm quyền xử phạt, trình 

tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt VPHC, hạn chế phát sinh đơn thư  

khiếu nại, tố cáo về các quyết định xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền.  

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 

vụ cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền về XLVPHC các cơ quan, đơn 

vị và phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, đặc biệt là đối với cán bộ Tư pháp 

cấp xã về những quy định mới của các văn bản pháp luật, đảm bảo việc áp 



 
 

9 

dụng các quy định đúng thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu, trình tự thủ tục, các  

biểu mẫu, điều khoản, mức phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ… 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra và kiểm tra các quyết định xử phạt 

VPHC đã ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định 

mới theo thẩm quyền. Kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua đánh 

giá của Đoàn giám sát.   

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người có 

thẩm quyền XLVPHC; thực hiện nghiêm về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi 

hành pháp luật về XLVPHC theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Rà soát, kiện toàn bộ máy về XLVPHC và thực hiện nhiệm vụ quản lý 

công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; quan tâm bố trí, điều động luân 

chuyển hợp lý số cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để 

thực hiện nhiệm vụ XLVPHC trong nội bộ đơn vị, địa phương đảm bảo số 

lượng và chất lượng. 

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong XLVPHC giữa địa phương với 

cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra theo lĩnh vực, theo liên ngành; tránh 

việc kiểm tra nhiều lần trong năm về một đối tượng, nhất là đối với hộ gia đình, 

cá nhân kinh doanh trên địa bàn.   

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về 

XLVPHC trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem 

xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh;  
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Cục Thuế tỉnh, Chi Cục thuế các huyện, 
thành phố; 
- Cục Quản lý thị trường tỉnh, Đội QLTT số 1, 
số 2, số 3; 
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm các 
huyện, TP; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, 
thành phố; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, CTHĐ.  

TM. BAN PHÁP CHẾ  

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Trần Bá Tuấn 
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