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KẾT LUẬN 

Về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý  

vi phạm  hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 5341/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn Kiểm tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện 

thành lập đã kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

(VPHC) trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2022, trong thời gian từ ngày 

02/1/2021 đến ngày 30/6/2022. 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 của 10 xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện theo Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật 

về xử lý VPHC trên địa bàn huyện năm 2022 và theo đề nghị Phòng Tư pháp; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận qua kiểm tra tại các địa phương, như 

sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

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 

Các địa phương đều có ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về 

công tác xử lý VPHC của đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả công tác thi 

hành pháp luật lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. 

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

chính 

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý thi hành 

pháp luật về công tác xử lý VPHC trên địa bàn huyện Bắc Bình, hầu hết tất cả 

các địa phương đều quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

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 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý VPHC được 

triển khai đến tận từng hộ dân thông qua các buổi họp dân, phổ biến rộng rải ở 

các chi tổ hội, thông qua hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn vào buổi 
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sáng và buổi chiều hàng tuần, do đó việc chấp hành pháp luật và các chủ trương, 

chính sách của địa phương, của các tổ chức và nhân dân ở các địa phương tương 

đối ổn định. 

4. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 

Đa số các địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, theo dõi việc chấp 

hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính của đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

cấp trong việc phân công theo dõi, kiểm tra việc thi hành các quyết định xử lý 

VPHC; trong đó, các đơn vị hàng năm đều có ban hành các Quyết định thành lập 

các tổ kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực 

trọng tâm của địa phương như: lĩnh vực về quản lý đất đai, lĩnh vực về trật tự an 

toàn xã hội. 

5. Kết quả xử lý VPHC  

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 các đơn vị được kiểm tra, đã 

phát hiện và xử lý gồm 178 trường hợp vi phạm hành chính trên đất đai, khoáng 

sản, an ninh trật tự, lấn chiếm đất hành lang đường bộ và y tế. Trong đó, chuyển 

cấp trên xử lý: 76 vụ; ban hành ra quyết định 102 vụ, cụ thể: 

a) Thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã đã ban 

hành tổng cộng 102 quyết định xử phạt VPHC, với số tiền xử phạt là  

211.830.000 đồng, trên các lĩnh vực: an ninh trật tự; tài nguyên khoáng sản; 

hành lang đường bộ, đất đai ...; trong đó: 

- Khoáng sản: 46 trường hợp. 

- Trật tự xã hội: 20 trường hợp. 

- Đất đai: 17 trường hợp. 

- Hành lang đường bộ: 16 trường hợp. 

- Y tế: 03 trường hợp. 

+ Xã Phan Rí Thành ban hành: 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(Khoáng sản: 06 quyết định; ANTT: 01 quyết định). 

+ Xã Phan Hòa ban hành: 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(khoáng sản: 09 quyết định; ANTT 06 vụ: 11 quyết định). 

+ Xã Phan Sơn ban hành: 26 quyết định (khoáng sản: 19 quyết định; 

hành lang đường bộ: 07 quyết định). 

+ Xã Phan Lâm ban hành: 14 quyết định (khoáng sản: 01 quyết định; 

ANTT: 01 quyết định; hành lang đường bộ 02 quyết định; đất đai: 10 quyết 

định). 

+ Xã Bình An ban hành: 04 quyết định (Khoáng sản: 02 quyết định; đất 

đai: 02 quyết định). 

+ Xã Hải Ninh ban hành: 11 quyết định (Khoáng sản: 05 quyết định; 

hành lang đường bộ: 05 quyết định; ANTT: 01 quyết định). 
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+ Xã Hòa Thắng ban hành: 14 quyết định (khoáng sản: 03 quyết định; 

ANTT: 06 quyết định; đất đai: 05 quyết định). 

+ Thị trấn Chợ Lầu ban hành: 11 quyết định (khoáng sản: 01 quyết định; 

ANTT: 05 quyết định; hành lang đường bộ: 02 quyết định; y tế: 03 quyết định). 

+ 02 xã (Phan Tiến và Hồng Phong) trong thời gian kiểm tra không có 

ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

* Riêng hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn do công an xã, thị trấn xác lập: 35 hồ sơ, trong đó:  

+ Thị trấn Chợ Lầu: 27 hồ sơ; 

+ Xã Hòa Thắng: 07 hồ sơ; 

+ Xã Phan Rí Thành: 01 hồ sơ; 

+ Các xã còn lại (Phan Hòa, Bình An, Hải Ninh, Phan Lâm, Phan Sơn, 

Phan Tiến và Hồng Phong) không có trường hợp nào phải xác lập hồ sơ xử lý vi 

phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.   

Trong tổng số 102 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn ban hành:  

- Thực hiện xong toàn bộ quyết định (cả hình thức phạt chính và các 

hình thức phạt bổ sung): 56/102 quyết định chiếm tỷ lệ 50,90% (có 06 quyết định 

cảnh cáo); (Phan Rí Thành: 7/7 quyết định, chiếm tỷ lệ 100%; Phan Hòa 06/15 

quyết định, chiếm tỷ lệ 40%; Phan Sơn 19/26 quyết định, chiếm tỷ lệ 73%; Phan 

Lâm 00/14 quyết định, chiếm tỷ lệ 0%; Bình An 02/04 quyết định, chiếm tỷ lệ 

50%; Hải Ninh 06/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 54,54%; Hòa Thắng 09/14 quyết 

định, chiếm tỷ lệ 64,2%; Thị trấn Chợ Lầu 07/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 

63,63%). 

- Thực hiện một phần quyết định: 31/102 quyết định chiếm tỷ lệ 30,4%; 

(Phan Rí Thành 0/07 quyết định, chiếm tỷ lệ 0%; Phan Hòa 07/15 quyết định, 

chiếm tỷ lệ 46,66%; Phan Sơn 06/26 quyết định, chiếm tỷ lệ 23,07%; Phan Lâm 

07/14 quyết định, chiếm tỷ lệ 50%; Bình An 02/04 quyết định, chiếm tỷ lệ 50%; 

Hải Ninh 02/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 18,18%; Hòa Thắng 05/14 quyết định, 

chiếm tỷ lệ 35,71%; Thị trấn Chợ Lầu 02/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 18,18 %). 

- Chưa thực hiện quyết định: 15/102 quyết định, chiếm tỷ lệ 14,70% 

(Phan Rí Thành 00/07 quyết định, chiếm tỷ lệ 0%; Phan Hòa 02/15 quyết định, 

chiếm tỷ lệ 13,33 %; Phan Sơn 01/26 quyết định, chiếm tỷ lệ 3,84%; Phan Lâm 

07/14 quyết định, chiếm tỷ lệ 50%; Bình An 0/04 quyết định, chiếm tỷ lệ 0%; 

Hải Ninh 03/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 27,27%; Hòa Thắng 0/14 quyết định, 

chiếm tỷ lệ 0%; thị trấn Chợ Lầu 02/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 18,18 %). 

- Tổng số quyết định đã thực hiện nộp tiền: 79/102 quyết định với số tiền  

xử phạt VPHC là 198.330.000đ/211.830.000đ chiếm tỷ lệ 93,63% (Phan Rí 

Thành 7/7 quyết định, chiếm tỷ lệ 100%; Phan Hòa 13/15 quyết định, chiếm tỷ 

lệ 86,66%; Phan Sơn 25/26 quyết định, chiếm tỷ lệ 96,15%; Phan Lâm 07/14 
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quyết định, chiếm tỷ lệ 50%; Bình An 01/04 quyết định, chiếm tỷ lệ 25%; Hải 

Ninh 08/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 72,72 %; Hòa Thắng 09/14 quyết định, 

chiếm tỷ lệ 64,28%; thị trấn Chợ Lầu 09/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 81,81%). 

- Tổng số quyết định chưa thực hiện nộp tiền: 15/102 quyết định với số 

tiền xử phạt VPHC là 13.5000đ/211.830.000đ chiếm 6,37% (Phan Rí Thành 

0/07 quyết định, chiếm tỷ lệ 0%; Phan Hòa 02/15 quyết định, chiếm tỷ lệ 

13,33%; Phan Sơn 01/26 quyết định, chiếm tỷ lệ 3,85%; Phan Lâm 07/14 quyết 

định, chiếm tỷ lệ 50%; Bình An 0/04 quyết định, chiếm tỷ lệ  0%; Hải Ninh 

03/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 27,27%; Hòa Thắng 0/14 quyết định, chiếm tỷ lệ 

0%; thị trấn Chợ Lầu 02/11 quyết định, chiếm tỷ lệ 18,18%). 

b) Công tác theo dõi thi hành Quyết định xử lý VPHC của các cấp có 

thẩm quyền 

Vượt thẩm quyền chuyển lên cấp trên 76 trường hợp, ban hành 76 quyết 

định xử phạt VPHC, trong đó: 

+ Xây dựng trái phép là 10 trường hợp; 

+ Hành lang đường bộ 01 trường hợp; 

+ Đất đai 65 trường hợp. 

Tổng số tiền xử phạt là 1.241.833.000đ, trong đó chấp hành một phần 

quyết định là 42/76 trường hợp với số tiền là 474.946.000đ và 02 trường hợp trả 

lại đất chiếm; chưa chấp hành là 33/76 trường hợp với số tiền là 766.868.750đ; 

chấp hành đủ là 01/76 trường hợp; đa số chưa thực hiện việc khắc phục hậu 

quả. 

II. NHẬN XÉT CHUNG 

1. Mặt được 

- Nhìn chung trong thời gian qua Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có quan 

tâm chỉ đạo, triển khai và thực hiện tương đối khá tốt công tác phát hiện và xử 

phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương 

quản lý. 

- Việc chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra của 

các địa phương được thực hiện tương đối tốt. 

- Công tác triển khai, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về công tác xử 

lý VPHC của các địa phương được quan tâm và thực hiện hiệu quả.  

- Đa số hồ sơ sử dụng biểu mẫu, ấn chỉ đúng quy định; ghi tương đối đầy 

đủ thông tin theo quy định. 

- Quá trình nộp phạt của người chấp hành quyết định xử phạt VPHC đa số 

đúng nơi quy định. 

- Hồ sơ có bìa đựng, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. 

2. Mặt hạn chế 
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Ngoài những mặt được, quá trình thực hiện của Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn còn một số sai sót chung, như sau: 

- Việc xác lập trình tự thủ tục hồ sơ không đánh bút lục và lưu trữ không 

đúng theo quy định của pháp luật. 

- Đa số hồ sơ xử phạt VPHC không áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 

quả và không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung. 

- Việc theo dõi thi hành quyết định xử phạt VPHC không có báo cáo kết 

quả chấp hành quyết định xử phạt VPHC được thể hiện vào trong hồ sơ theo dõi 

của địa phương. 

- Các quyết định xử lý VPHC của các cấp có giao nhiệm vụ theo dõi kiểm 

tra việc chấp hành quyết định xử phạt VPHC, các địa phương chưa quan tâm và 

chưa thực hiện báo cáo kết quả việc theo dõi thi hành quyết định và đề xuất các 

cấp tổ chức thực hiện các biện pháp thi hành quyết định đối với đối tượng vi 

phạm hành chính chưa chấp hành quyết định.  

Nguyên nhân của những hạn chế: Công chức tham mưu xử lý vi phạm 

hành chính ít nghiên cứu Luật, Nghị đinh quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước; nghiên cứu không sâu kỹ Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính; không 

cập nhật kịp thời, đầy đủ các nghị định được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nghị 

định mới; không thường xuyên kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ khi 

bắt đầu vi phạm, không theo dõi ngăn chặn, không tham mưu Ủy ban nhân dân 

xử lý cương quyết khi vi phạm mới phát sinh mà để vụ việc vi phạm cơ bản kết 

thúc, kết thúc xong nên khó thực hiện quyết định, nhất là những quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính có khắc phục hậu quả như: Buộc tháo dỡ, trả lại hiện 

trạng ban đầu trước lúc vi phạm nên dẫn đến các quyết định xử phạt có khắc 

phục hậu quả không thực hiện được dẫn đến tồn đọng nhiều.  

III. CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC, XỬ LÝ 

Để công tác xử lý VPHC đi vào nề nếp đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật và phát huy tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước, 

giữ vững an ninh trật tự trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình 

yêu cầu các địa phương trong thời gian đến lưu ý một số vấn đề cụ thể sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói 

chung và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, an 

ninh trật tự, khoáng sản, lấn, chiếm đất hành lang đường bộ, xây dựng ... để 

nhân dân được hiểu biết và nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật. 

2. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra trên các lĩnh vực Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn quản lý nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Nếu 

đã phát hiện có hành vi vi phạm thì phải xử lý kịp thời, kiên quyết ngay từ mới 

bắt đầu có hành vi vi phạm, không buông lỏng công tác quản lý, né tránh, để hậu 

quả xảy ra lớn khó xử lý. Việc xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính phải thực 
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hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục, đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp 

luật, đúng thời hạn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ 

sung năm 2020, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn 

bản hướng dẫn của ngành, lĩnh vực. 

3. Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn, Công chức được giao nhiệm vụ, có trách nhiệm 

mà không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc để hết thời hiệu 

thực hiện quyết định xử phạt VPHC thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo 

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

định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. 

4. Hàng năm, thường xuyên tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm 

tra đối với công tác xử lý VPHC của địa phương, đặc biệt là việc chấp hành 

quyết định xử phạt VPHC và các biện pháp khắc phục hậu quả. Những hồ sơ có 

sai sót, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức tự kiểm tra, rà 

soát lại toàn bộ hồ sơ để hoàn chỉnh hồ sơ lưu đúng quy định. Các trường hợp 

địa phương được giao nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật đối với Quyết định 

xử lý vi phạm hành chính của các cấp có thẩm quyền, yêu cầu các địa phương 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả theo dõi việc chấp 

hành quyết định, đồng thời đề xuất các biện pháp để thực thi nhiệm vụ theo quy 

định của pháp luật; bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, theo dõi 

công tác xử lý VPHC và kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc để tháo 

gỡ kịp thời. 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn qua đợt kiểm tra trên có báo cáo kết quả 

khắc phục các tồn tại, hạn chế cho Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp) 

trước ngày 20/11/2022 để theo dõi, chỉ đạo. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác theo dõi 

thi hành pháp luật về xử lý VPHC cho Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư 

pháp) để theo dõi, chỉ đạo. 

Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này, tổng 

hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân huyện biết./. 

Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH 
- Sở Tư pháp (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên Đoàn Kiểm tra 5341; 

- Công an huyện; Hạt Kiểm lâm; 

- Phòng: TP, TNMT, KTHT, NV;                                                          

- UBND xã, thị trấn: Phan Rí Thành, Phan Hòa, 

Hải Ninh, Bình An, Phan Lâm, Phan Sơn, Hòa 

Thắng, Hồng Phong, thị trấn Chợ Lầu; 

- CVP, PCVP, CV;  

- Lưu: VT, NC.  

 

 

 

 

 

 

                 Mai Văn Vụ 
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