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BÁO CÁO
Kết quả việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn xã Ngọc Liên từ 01/01/2022 đến 31/10/2022

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra số 64/KH – UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 
của UBND huyện về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành; Ủy ban nhân dân xã Ngọc Liên báo cáo kết quả công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã với những nội dung như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành 

chính; Nghị định 118/2021 sửa đổi bổ sung Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 
18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 
81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; ngày 13/11/2020có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2022; và các văn bản có hiệu lực thi hành, công tác triển 
khai,tuyên truyền phổ biến các nội dung thực hiện Luật xử lý vi phạm hành 
chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trong  năm 2021và đầu  năm 2022 
được cấp Ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai 
thực hiện nghiêm túc.

- Trong thời gian qua, Đảng ủy xã đã quan tâm quán triệt, triển khai các 
văn bản của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 12/02/2019 của 
UBND huyện về tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, tập trung ngăn chặn, xử lý 
các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã; Thông báo số 876- TB/HU, ngày 
31/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường công tác quản lý đất 
đai và xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trái phép 
trên địa bàn huyện; Triển khai quán triệt Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, 
khai thác công trình thủy lợi, đê điều. Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 
18/7/2019 sữa  đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP 
ngày 14/9/2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều tới 
cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức: Họp Đảng ủy, hội 
nghị giao ban đảng uỷ, bí thư chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội; UBND xã 
đã tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với cơ sở thôn phát hiện và xử 
lý các trường hợp vi phạm.

- UBND xã ban hành các văn bản pháp luật:
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+  Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 về việc theo 
dõi thi hành pháp luật năm 2021; 

+ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 về công tác 
theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.

+ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2022 về việc theo 
dõi thi hành pháp luật năm 2022.

+ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2022 về công tác 
theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

+ Thông báo số 02/TB-UBND ngày 14/01/2021 về việc tăng cường công 
tác kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn xã. 

+ Kế hoạch số 10a/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm “tăng cường công tác quản lý đất đai, ngăn chặn và xử 
lý vi phạm đất đai, hành lang giao thông, công trình thủy lợi xây dựng trái phép, 
đẩy nhanh công tác GPMB các dự án”. 

+ Công văn số 165/CV-UBND ngày 31/12/2021 về việc quản lý, sử dụng 
đất nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân.

+ Thông báo số 93/TB-UBND ngày 17/02/2022 về việc tăng cường công 
tác kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn xã. 

+ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/2/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm “tăng cường công tác quản lý đất đai, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất 
đai, hành lang giao thông, công trình thủy lợi xây dựng trái phép, đẩy nhanh 
công tác GPMB các dự án”. 

- UBND xã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động 
cơ quan xã, các tuyên truyền viên pháp luật xã, ban điều hành các thôn, các cơ 
quan, trường học đóng trên địa bàn xã.  

- UBND xã chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin phối hợp với các ngành 
liên quan tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và ban điều 
hành các thôn tổ chức tuyên truyền nội dung Luật đến tận người dân. Từ đó, 
giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã có ý thức đấu tranh 
phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính, góp phần giữ 
vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích 
hợp pháp của nhân dân

 - UBND xã  chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập kế hoạch kiện toàn tổ hòa 
giải, kiện toàn tổ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch cải cách 
hành chính, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

- UBND xã đã chỉ đạo công chức địa chính thực hiện đúng quy trình Luật 
xử lý vi phạm hành chính đất đai Luật số 67/2020 NĐ-CP

II. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
- Trên cơ sở các kế hoạch về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2022, UBND xã đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
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dụcPháp luật, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và 
áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- UBND xã chỉ đạo công chức Tư pháp phối hợp với 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, xây dựng, pháp luật thuế như: Luật đất đai năm 2013, Nghị 
Định 118/2021 sửa đổi Nghị định số 97 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 
19/11/2019 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hướng dẫn 
thực hiện xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh Covid19… trên 
hệ thống truyền thanh của xã, Cổng thông tin điện tử của xã; 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 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; 

III. Kết quả thực hiện
          1. Kết quả thực hiện việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022

- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022. UBND xã xử lý vi phạm 
hành chính gồm 14 vụ khác thuộc thẩm quyền công an xã.Tổng số tiền phạt thu: 
7.575.000đồng (có danh sách kèm theo), 02 vụ thuộc thẩm quyền chủ tịch xã; số 
quyết định đã thi hành là 02 vụ; số tiền phạt là; 3000.000đồngthuộc đối tượng 
xử phạt là dưới 18 tuổi)

- Đầu năm 2022; Tổng số vụ vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai: 01 vụ; 
kết quả các vụ đã xử lý: 01 vụ; kết quả thi hành sau khi đã xử lý: 0 vụ; những vụ 
không thi hành sau khi đã xử lý: 01 vụ (UBND xã đã lập biên bản vi phạm, ra 
thông báo yêu cầu hộ khắc phục hậu quả và trả lại mặt bằng. Đến thời điểm hiện 
tại hộ đã khắc phục hậu quả và trả lại mặt bằng, UBND xã chưa ra Quyết định 
xử phạt).

- Tổng số vụ vi phạm hành chính lĩnh vực Giao thông, xây dựng: 0 vụ; kết 
quả các vụ đã xử lý: 0vụ; kết quả thi hành sau khi đã xử lý: 0 vụ; những vụ 
không thi hành sau khi đã xử lý: 0 vụ.

- Tổng số vụ vi phạm hành chính lĩnh vực hành lang công trình thủy lợi: 02 
vụ; kết quả các vụ đã xử lý: 02 vụ; kết quả thi hành sau khi đã xử lý: 0 vụ; 
những vụ không thi hành sau khi đã xử lý: 02 vụ.(UBND xã phối hợp với Xí 
nghiệp khai thác công trình thủy lợi lập biên bản, ra thông báo yêu cầu hộ khắc 
phục hậu quả và trả lại mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại hộ đã khắc phục hậu 
quả và trả lại mặt bằng, UBND xã chưa ra Quyết định xử phạt)

- Tổng số vụ vi phạm hành chính lĩnh vực y tế: 0 vụ; kết quả các vụ đã xử 
lý:  0 vụ; kết quả thi hành sau khi đã xử lý: 0 vụ; những vụ không thi hành sau 
khi đã xử lý: 0 vụ.

* Năm  năm 2022 UBND xã 04 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 
đai, hành lang công trình thủy lợi. Sau khi phát hiện các công trình vi phạm, 
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UBND xã đã lập biên bản yêu cầu hộ vi phạm tự tháo dỡ, hộ đã tự tháo dỡ ngay 
nên UBND xã không lập biên bản vi phạm hành chính.  

3. Công tác lưu trữ hồ sơ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính

- Công tác lưu trữ hồ sơ về xử phạt vi phạm hành chính được đảm bảo. 
Các vụ việc vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực nào thì lĩnh vực đó tự quản lý và 
lưu trữ hồ sơ theo quy định

IV. Đánh giá chung
1.Ưu điểm:
- Nhìn chung, trong thời gian qua công tác xử phạt vi phạm hành chính 

trên địa bàn xã luôn được thực hiện 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.

2. Khó khăn, Hạn chế, nguyên nhân:
* Khó khăn
- Thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý 

VPHC khó khả thi.
- Theo quy định tại Ðiều 66, Luật Xử lý VPHC: “Người có thẩm quyền 

xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính….”, thời gian 
này là quá ngắn.

- Thể chế quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC chưa hoàn 
thiện.

- Về mức phạt tiền đối với một số lĩnh vực còn thấp chưa đủ tính răn đe
* Hạn chế
- Quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý VPHC các cơ 

quan, người có thẩm quyền trong lập biên bản vi phạm hành chính, trong ban 
hành quyết định xử lý vi phạm hành chính còn có nhiều sai sót, hạn chế như: xác 
định hành vi vi phạm trong khi lập biên bản VPHC không chính xác, dẫn chiếu 
hành vi vi phạm không được quy định trong các Nghị định của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính hoặc xác định hành vi vi phạm này nhưng 
lại dẫn chiếu đến điều khoản vi phạm khác dẫn đến thiếu cơ sở để ban hành 
Quyết định xử phạt; chậm ban hành quyết định xử phạt VPHC sau khi lập biên 
bản; không thông báo quyền giải trình cho người vi phạm hoặc ban hành quyết 
định khi chưa hết thời hạn giải trình; xác định thẩm quyền xử phạt chưa đúng 
quy định; ban hành quyết định vượt quá thẩm quyền xử phạt; một số vụ việc đã 
quá thời hạn thi hành quyết định nhưng chưa được cưỡng chế thi hành; việc áp 
dụng mức phạt tiền không đúng nguyên tắc; việc áp dụng các biểu mẫu trong lập 
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hồ sơ xử lý vi phạm hành chính chưa theo quy định... những nguyên nhân nêu 
trên đã ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn.

* Nguyên nhân
- Những hạn chế, nguyên nhân  xuất phát từ một số quy định của Luật Xử 

lý VPHC và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật chưa đầy đủ, rõ ràng, 
chưa phù hợp với thực tiễn. Do vậy, trong quá trình áp dụng có nhiều cách hiểu, 
áp dụng khác nhau dẫn đến sự không thống nhất trong xử lý. Có nhiều quy định 
rất khó áp dụng, đặc biệt là các quy định về tạm giữ tang vật, phương tiện 
VPHC; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc cưỡng chế thi hành quyết 
định xử phạt...

- Các đối tượng được áp dụng trong xử lý hành chính thường là những 
trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch nhiều thành phần, 
nhiều độ tuổi khác nhau nên việc triển khai thi hành các biện pháp xứ lý hành 
chính gặp rất nhiều khó khăn, có sự chống đối của các đối tượng; một số trường 
hợp nhận thức về năng lực hành vi còn hạn chế ảnh hưởng không nhỏ tới công 
tác xử lý.

- Đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp 
luật nhìn chung vẫn còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn chưa đồng đều.

- Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa 
đảm bảo

 - Cơ sở vật chất phân bổ phục vụ cho công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu 
nhiệm vụ.

- Về mức phạt tiền đối với một số lĩnh vực còn thấp chưa đủ tính răn đe.
V. Phương hướng, giải pháp việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong thời gian tới
- Đảng ủy, UBND xã đã giao các ban, ngành đoàn thể tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với nội dung, 
hình thức đa dạng, phù hợp tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, 
Nhân dân trên địa bàn để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn 
ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp 
luật theo ngành, lĩnh vực quản lý, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại 
hạn chế và kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách.../

VI. Đề xuất, kiến nghị
- Ðể Luật Xử lý VPHC được triển khai thực hiện hiệu quả trên thực tế, 

việc cần thiết phải làm là quan tâm hơn nữa việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, nâng chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức làm công 
tác thi hành pháp luật về xử phạt VPHC. 
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- Đề nghị cấp trên đầu tư cơ sở vật chất như máy xúc…. và nguồn nhân 
lực để phục vụ khi có vi phạm hành chính xảy ra.

- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Đề nghị cấp trên quan tâm trong việc xử lý diện tích đất dôi dư, xen kẹp, 

các thửa đất nhỏ hẹp trong khu dân cư tránh việc lấn, chiếm, sử dụng đất sai 
mục đích của các hộ gia đình có diện tích đất công ích giáp ranh và tạo nguồn 
thu cho ngân sách Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính  năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Liên báo cáo Ủy ban nhân 
dân huyện Cẩm Giàng

Nơi nhận:
- PTP huyện Cẩm Giàng;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phạm Công Hậu
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