
 

BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 

 
 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 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 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

21/01/2020 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh năm 2020 và 12 văn bản1 chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Xử 

lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi 

phạm hành chính, các văn bản có liên quan. 

                                                 
1(1) Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội 

dung quy định về chế độ báo cáo tại các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) 

Văn bản số 328/UBND-NLN ngày 24/02/2020 về tham gia ý kiến vào nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, (3) Văn bản số 706/UBND-NC ngày 17/3/2020 về tham 

mưu thực hiện Nghị định số 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; (4) Văn bản số 1028/UBND-NC ngày 

10/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ, (5) 

Văn bản số 1942/UBND-NC ngày 29/6/2020 về việc tham gia ý kiến dự thảo thông tư quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, (6) Văn bản số 610/UBND-KGVX ngày 10/3/2020 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, (7) Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 

năm 2020, (8)Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; (9) Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2020; (10) Báo cáo số 

77/BC-UBND ngày 14/7/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 

tháng đầu năm 2020; (11) Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27/11/2020 triển khai thi hành Nghị 

định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư 

pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; (12) Kết luận số 88/TB-UBND ngày 26/11/2020 Kết luận kiểm tra việc thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 

2020.  
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Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 108 văn bản2 chỉ đạo, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định về chế độ báo cáo 

tại các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có nội 

dung sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Quy chế phối hợp quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban 

hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  

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 

Toàn tỉnh đã tổ chức 1.416 buổi hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, tập huấn 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho 84.561lượt người3; biên soạn 366 bộ 

tài liệu, tin bài tuyên truyền pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm4, 

cung cấp miễn phí 16.545 bộ tài liệu cho doanh nghiệp, hợp tác xã5; Sở Tư pháp 

gửi 56.600 bản điện tử cung cấp cho các ngành, các cấp, tổ chức đại diện doanh 

nghiệp, hợp tác xã; đăng tải 548 tài liệu, tin, bài, văn bản (48 bộ tài liệu tuyên 

                                                 
2Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 21/01/2020 về ban hành Kế hoạch 

công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và 16 văn bản triển khai thực hiện công tác xử lý vi 

phạm hành chính; Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 141/KH-SGTVT ngày 13/02/2020 và 

32 văn bản triển khai; Sở NN&PTNT ban hành Quyết định số 494/QĐ-SNN ngày 23/12/2019; Sở KH-

ĐT ban hành Kế hoạch số 34/KH-SKH ngày 28/02/2020; Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 128/KH-

SKHCN ngày 09/3/2020; Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 44/KH-SGDĐT  ngày 26/5/2020; Sở 

Xây dựng ban hành Kế hoạch số 318/KH-SXD ngày 15/3/2020; Sở Lao động - Thương binh và Xã 

Hội ban hành Kế hoạch số 14/SLĐTBXH-PC ngày 27/02/2020 và 04 văn bản; Sở VHTT&DL ban 

hành 08 văn bản; Sở Công thương ban hành 02 văn bản; Sở TN&MT ban hành 06 văn bản; Sở Y tế 

ban hành 05 văn bản; UBND các huyện, thành phố ban hành 29 văn bản. 
3 - Cấp tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho 450 người, tổ chức 1.059  Hội 

nghị cho 75,642 lượt người tham gia, trong đó: Sở Tư pháp tổ chức 01 lớp tập huấn cho 250 người; Sở 

GTVT tổ chức 02 lớp cho 200 người; Sở NN&PTNT tổ chức 516 buổi cho 14.325 lượt người; Sở Văn 

hóa thể thao và Du lịch tổ chức 130 buổi. 

- Cấp huyện, xã: 768 hội nghị, 70.036 lượt người tham gia, trong đó: Huyện Sơn Dương tổ chức 

19 cuộc cho 1.971 người, huyện Yên Sơn tổ chức 311 buổi cho 15.618 lượt người, huyện Na Hang tổ chức 

225 cuộc cho 34.515 lượt người; huyện Hàm Yên tổ chức 02 lớp tập huấn cho 243 người; huyện Lâm Bình 

tổ chức 211 cuộc cho 17.689 lượt người. 
4 Các lĩnh vực pháp luật liên quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phòng, chống tác hại 

của rượu, bia; khám bệnh, chữa bệnh; trưng mua, trưng dụng tài sản; hình sự, lao động, luật sư, thủ tục 

hành chính, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế… 
5Sở Tư pháp cung cấp 15.140 bộ; Sở VHTT&DL 600 bộ; Ủy ban nhân dân thành phố cung 

cấp 805 bộ. 
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truyền, 500 tin, bài, ảnh, văn bản) trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, 

Fanpage phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, hướng 

dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trong quá trình giải quyết các vụ việc xử lý vi phạm hành chính; tổ chức Hội 

nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về áp dụng pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính năm 2020 cho 250 đại biểu; thẩm định, tham gia ý kiến đối với 

04 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND 

tỉnh; giải đáp, tham gia ý kiến, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 

đối với 47 vụ việc theo đề nghị của các cơ quan, UBND các huyện, thành phố. 

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

phạm hành chính 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

21/01/2020 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020, trong đó đã xác định lĩnh vực 

kiểm tra trọng tâm việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; ban 

hành Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; theo đó,  

giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm 

tra tại 08 cơ quan, đơn vị (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban 

nhân dân 07 huyện/thành phố); Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 

88/KL-UBND ngày 26/11/2020 về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

năm 2020 theo quy định. 

Qua kiểm tra công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

trọng tâm 2020, về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện 

tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, bố trí phân công công chức và 

đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để thực hiện các 

nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung 

và công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực giống 

cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật nói riêng. Việc lập hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính được tiến hành kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng căn cứ, thẩm 

quyền, hành vi vi phạm và tuân thủ theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; 

lập đầy đủ sổ sách và lưu trữ, quản lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đầy 

đủ, gọn gàng theo đúng quy định.  
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Tuy nhiên, qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị còn có một số tồn tại, hạn chế 

như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính của một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao, chưa đầy đủ và đồng bộ; 

việc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính 

về lĩnh vực trồng trọt, kiểm dịch và bảo vệ thực vật của cơ quan, người có thẩm 

quyền còn ít, chưa thường xuyên; việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê việc 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật của một số cơ quan, đơn vị còn chưa đảm bảo đúng 

thời hạn theo quy định; việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có 

trường hợp chưa đảm bảo chặt chẽ về căn cứ pháp lý và trình tự, thủ tục theo 

quy định: biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

chưa nêu đầy đủ căn cứ pháp lý tương ứng với hành vi vi phạm hành chính... 

Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền khắc phục 

những hạn chế, tồn tại trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  

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 

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020, Người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xử phạt theo thẩm quyền 1.991 vụ đối với 2.333 đối 

tượng (29 tổ chức, 2.304 cá nhân), tăng 304 vụ, 444 đối tượng (giảm 04 tổ chức, 

tăng 448 cá nhân) so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh đã xử phạt 393 vụ/502 đối tượng theo các lĩnh vực như sau: 

 - Lĩnh vực giao thông: xử phạt 114 vụ/122 đối tượng (07 tổ chức, 115 cá nhân). 

- Lĩnh vực xây dựng: xử phạt 03 vụ/03 đối tượng là tổ chức. 

- Lĩnh vực y tế: xử phạt 13 vụ/13 đối tượng (01 tổ chức, 12 cá nhân). 

- Lĩnh vực văn hóa: xử phạt 01 vụ/ 01 đối tượng là cá nhân. 

- Lĩnh vực lâm, nông nghiệp: xử phạt 235 vụ/312 đối tượng (312 cá nhân). 

- Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: xử phạt 22 vụ/46 đối tượng (13 tổ 

chức, 33 cá nhân). 

- Lĩnh vực giáo dục: xử phạt 01 vụ/ 01 đối tượng là tổ chức. 

 - Lĩnh vực thương mại: 04 vụ/04 đối tượng là cá nhân. 

 Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã xử phạt 1.598 vụ/1.618 đối tượng 

(16 tổ chức, 1.602 cá nhân), chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 44 vụ, áp 

dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên 06 vụ. 
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 Trong số các vụ việc vi phạm hành chính nêu trên chủ yếu là các vụ vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực nông, lâm nghiệp (235 vụ, chiếm 

11,8%), trật tự an toàn giao thông (114 vụ, chiếm 5,7%)...Nguyên nhân chủ yếu 

của tình hình vi phạm hành chính xảy ra trên địa bàn tỉnh chủ yếu do nhận thức 

và ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế, đặc biệt là 

người dân ở những vùng có điều kiện kinh tế còn khó khăn. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

2.1. Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 

- Tổng số vụ vi phạm hành chính bị xử phạt năm 2020 trên địa bàn toàn 

tỉnh là 1.991 vụ đối với 2.333 đối tượng (29 tổ chức, 2.304 cá nhân), tăng 304 

vụ, 444 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:  

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt 21 vụ đối với 32 đối tượng là cá nhân. 

+ Các cơ quan chuyên môn xử phạt 372 vụ/470 đối tượng (25 tổ chức, 

445 cá nhân), chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 15 vụ. 

+ Ủy ban nhân dân cấp  huyện và cấp xã xử phạt 1.598 vụ/1.831 đối 

tượng  (04 tổ chức, 1.827 cá nhân), chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 44 vụ, 

áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên 06 vụ. 

- Áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính nhắc nhở đối với 

người chưa thành niên: 6 vụ (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2019). 

2.2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

- Số Quyết định xử phạt: 2.300 quyết định/2.333 đối tượng (29 tổ chức, 

2.304 cá nhân), trong đó: 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 32 quyết định/32 đối tượng là 

cá nhân. 

+ Các cơ quan chuyên môn ban hành 448 quyết định/470 đối tượng (25 tổ 

chức, 445 cá nhân).  

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã ban hành 1.820 quyết định/1.831 

đối tượng (04 tổ chức, 1.827 cá nhân). 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong: 1.938 quyết 

định/2.300 quyết định, đạt tỉ lệ 84%. 

- Số quyết định hoãn, miễn, giảm: 03 quyết định.  

- Số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 01 quyết định. 

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 05 quyết định. 

- Tổng số tiền phạt thu được: 6.646.042.093 đồng (tăng 2.389.908.093 

đồng so với cùng kỳ năm 2019). 
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- Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính bị tịch thu: 1.094.997.000 đồng (tăng 702.674.152 đồng so với cùng 

kỳ năm 2019). 

Trong đó, số vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh là: 32 quyết định/32 đối tượng là cá nhân; tổng số tiền phạt thu 

được: 1.921.200.000 đồng. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan chuyên môn 

và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố: 2.268 quyết định/2.301 đối tượng;  

tổng số tiền phạt thu được: 4.724.842.093 đồng.  

3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

3.1. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính: 372 đối tượng (tăng 28 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: 

- Số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn: 162 đối tượng, chiếm tỉ lệ 44% trong tổng số đối tượng bị lập 

hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

- Số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng: Không. 

- Số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào sơ sở giáo 

dục bắt buộc: Không 

- Số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc: 210 đối tượng, chiếm tỉ lệ 56% trong tổng số đối tượng bị lập 

hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

3.2. Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 386 

đối tượng (tăng 52 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: 

- Số đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 153 

đối tượng, chiếm tỉ lệ 40% trong tổng số đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính. 

- Số đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: Không có. 

- Số đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào sơ sở giáo dục bắt buộc: Không có. 

- Số đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 

233 đối tượng, chiếm tỉ lệ 60% trong tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính. 

3.3. Số lượng người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế 

quản lý tại gia đình: 23 đối tượng. 

3.4. Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp 

xử lý hành chính  

Số đối tượng đang chấp hành quyết định: 278 đối tượng, trong đó: 
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+ Số đối tượng đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn: 97 đối tượng. 

+ Số đối tượng đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc: 181 đối tượng. 

Số đối tượng đã chấp hành xong quyết định: 108 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 trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

- Việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa triệt để, 

còn 16% số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được chấp hành. 

Nguyên nhân của việc chưa chấp hành các quyết định hành chính chủ yếu là do 

đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chậm trong việc thực hiện quyết 

định; một số đối tượng không tự giác chấp hành quyết định xử phạt, không có 

việc làm ổn định, không có mặt tại địa phương, không có tài sản để thực hiện 

cưỡng chế. 

- Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính gặp khó khăn về việc quản 

lý các đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

trong thời gian được giao cho gia đình quản lý để các cơ quan chức năng hoàn 

tất thủ tục để áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, dẫn đến nhiều trường hợp 

bỏ trốn hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm.  

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

- Công tác xử lý vi phạm hành chính có nội dung rộng, liên quan đến 

nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, nên có trường hợp việc áp dụng 

pháp luật được quy định trong các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính 

chuyên ngành còn chưa thống nhất và đồng bộ; một số quy định của pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính chưa rõ ràng, cụ thể hoặc không phù hợp với thực 

tiễn áp dụng. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn 

chế, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm; khi thực hiện 

cưỡng chế thu tiền xử phạt vi phạm hành chính, có trường hợp đối tượng cố tình 

trốn tránh; ở một số địa bàn công dân có trình độ dân trí thấp, ít hiểu biết pháp 

luật, điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu vùng, vùng xa, điều kiện 

giao thông khó khăn, địa bàn rộng, phong tục tập quán lạc hậu. 
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3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành 

một số Điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm 

hành chính, đặc biệt là kỹ năng lập hồ sơ, áp dụng pháp luật trong xử lý vi 

phạm hành chính; sớm đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính 

vào hoạt động, tập huấn vận hành, sử dụng phần mềm về công tác tích hợp cơ 

sở dữ liệu. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 

 

 Nơi nhận:    

- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC);   

- Chủ tịch UBND tỉnh;    

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 

  

 

    Báo cáo 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-02-02T15:31:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hoàng Việt Phương<phuonghv@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-02-02T15:31:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




