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Tri Tôn, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

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

6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 

2026;   

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 06 tháng công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính năm 2022 như sau: 

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

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

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 

- Thực hiện theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND 

tỉnh An Giang. UBND huyện Tri Tôn Ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND Ngày 

11/02/2022 về việc Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 

trên địa bàn huyện Tri Tôn. 

- Các cơ quan chuyên môn huyện (Phòng Tư pháp phối hợp Văn phòng 

HĐND-UBND và các phòng, ban ngành huyện) tổ chức và triển khai thực hiện 

tốt việc phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản có liên 

quan như: Triển khai thực hiện 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; Triển khai Nghị 

định 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đến cán bộ, công chức, viên chức nhất là 

cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu xử lý vi phạm hành chính và áp dụng 

các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính. 

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 

- Tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2022 do sở Tư pháp tỉnh tổ chức. 

- UBND huyện giao phòng Tư pháp kiểm tra tính pháp lý hồ sơ cai nghiện 

ma túy (năm 2021 chuyển sang) được 03 hồ sơ. Từ ngày 01/01/2022, Luật xử lý 

vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, Phòng Tư pháp huyện không 
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còn thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc trên địa bàn huyện. 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật được 01 cuộc, với 59 lượt người tham dự và cấp phát được 70 cuốn Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Hướng 

dẫn công tác triển khai thi hành luật và các văn bản hướng dẫn xử lý vi phạm hành 

chính bằng hình thức văn bản và đề cương. Bên cạnh đó ở cấp xã tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật được 50 cuộc với 1.788 lượt người tham dự. 

- Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã thực hiện tốt 

công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức tổ chức cuộc 

thi: “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ luật lao động năm 2019, Luật an toàn vệ 

sinh lao động năm 2015”; Tham dự hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và 

tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến Phụ nữ lần thứ 3 năm 

2022”; Tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Qua đó nhằm hướng dẫn kỹ năng, áp dụng pháp luật 

xử lý hành chính trong một số lĩnh vực về lao động, việc làm, giải quyết các vấn 

đề xã hội liên quan đến Luật xử lý vi phạm hành chính. 

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

hành chính 

- Giao phòng Tư pháp thực hiện việc thẩm định các văn bản ban hành, trong 

6 tháng đầu năm 2022 phòng Tư pháp thực hiện thẩm định 03 hồ sơ đưa đối tượng 

nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tồn đọng năm 2021 chuyển sang). 

- Huyện ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 phê duyệt 

Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp xã, thị trấn năm 2022. Hiện nay phòng Tư 

pháp đã có kế hoạch kiểm tra, khi thực hiện kiểm tra xong sẽ có báo cáo.  

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

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Tình hình vi phạm hành chính 

- Vi phạm về lĩnh vực kinh doanh như: Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 02 

trường hợp vi phạm, mua bán mỹ phẩm giả 01 trường hợp vi phạm. 

- Về lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội như: Vi phạm trật tự an toàn giao thông, 

01 vụ. 

- Vi phạm vận chuyển gỗ lậu 02 trường hợp. 

- Vi phạm về lĩnh vực đất đai 01 trường hợp. 

- Về lĩnh vực vận chuyển, buôn bán hàng cấm: 07 vụ (buôn bán, vận chuyển 

thuốc lá ngoại).   

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

2.1. Cấp huyện 
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- Tổng số vụ vi phạm: 12 vụ, có 14 quyết định xử phạt (Trong đó quyết định 

tịch thu tang vật, phương tiện và tiêu hủy là 10 vụ). 

- Tổng số đối tượng bị xử phạt VPHC là: 12 vụ (14 đối tượng vi phạm). 

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 14 quyết định. 

- Kết quả số quyết định đã thi hành: 4 trường hợp nộp phạt, tổng số tiền 

87.750.000đ. 

- Tổng số tiền xử phạt: 445.750.000 đồng. 

2.2. Cấp xã 

- Tổng số vụ vi phạm: 13 (vi phạm ở các lĩnh vực như: Trật tự xã hội, ma 

túy, y tế, hộ tịch) 

- Tổng số đối tượng bị xử phạt: 13 (nam: 13 đối tượng) 

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 13 quyết định. 

- Kết quả số quyết định đã thi hành: 13 quyết định. 

- Tổng số tiền xử phạt: 13.500.000 đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, số vụ vi phạm hành chính diễn ra trên địa bàn 

cấp xã có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2021 (13/29 vụ). 

3. Tòa án đã thụ lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 

- Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:                  

03 đối tượng. 

- Tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định: 03 đối tượng. 

- Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 03 đối tượng. 

- Tổng số đối tượng được giảm thời hạn chấp hành quyết định:  164 đối 

tượng. 

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 

1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 

-  Công tác phối hợp giữa các ban, ngành xã trong việc thực hiện Xử lý vi 

phạm hành chính đôi lúc thiếu tính đồng bộ. 

- Chưa có hướng dẫn cụ thể trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giáo dục. 

- Điều kiện biên chế còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm cho công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  
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- Việc quản lý đối tượng sau khi cắt cơn về bỏ địa phương hoặc trốn tránh 

không trình diện, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, gây khó 

khăn cho việc lập hồ sơ quản lý giáo dục. 

- Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, thường xuyên phải đi 

làm ăn xa, ít quan tâm đến các quy định của pháp luật….Từ đó khó khăn cho công 

tác tập trung nhân dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật.  

2. Đề xuất, kiến nghị Sở Tư pháp một số vấn đề như sau 

- Do Luật xử lý vi phạm hành chính có nhiều sửa đổi, bổ sung nên đề nghị 

các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn 

của từng ngành về công tác xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ phụ trách công 

tác xử lý vi phạm hành chính các cấp, để thực hiện tốt việc theo dõi thi hành pháp 

luật về 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 năm 2020. 

- Cơ quan có thẩm quyền nên có hướng dẫn cụ thể và tổ chức tập huấn cho 

cán bộ phụ trách trong việc xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục. 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn./. 

 

Nơi nhận:   

- Thường trực HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, V. 
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