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Kết quả công tác thi hành pháp luật  
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 

(Từ 01/01/2020 đến 30/12/2020) 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về việc xử lý vi 

phạm hành chính năm 2021; Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn báo cáo kết quả 

thực hiện cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC 

THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính: 

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể 

như sau: 

 - Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện  

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Yên Sơn năm 2020.  

 - Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 
huyện Yên Sơn năm 2020.  

 - Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện  
tập huấn xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Yên Sơn năm 2020.  

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 
khi áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, đảng 
viên, đoàn viên và nhân dân với 260 buổi phục vụ trên 28.000 lượt người nghe. 

Năm 2020, trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị tập về công tác xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với 65 người (là cán bộ và lãnh đạo 
các xã, thị trấn) tham gia. Đồng thời đã cử công chức tham gia các hội nghị tập 

huấn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh. 
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Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện cử công chức tham gia các hội nghị tập 
huấn xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh. 

2. Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo  đảm cho việc  thi 
hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

- Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Đến  
nay, Phòng Tư pháp có tổng số 03 cán bộ, công chức (100% cán bộ, công chức 

có trình độ đại học Luật).  

+ Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước 

về xây dựng trực tiếp tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây 
dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã giao Công chức Địa chính – Xây dựng chủ trì, 
phối hợp với Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền. 

- Tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng 

chức danh: 

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện: 02 đồng chí (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch được Ủy quyền). 

+ Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã: 28 người. 

3. Việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về xử lý vi phạm hành chính 

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo 

đúng quy định. 

4. Việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết theo thẩm quyền 

khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác 

Tư pháp, trong đó có nội dung kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính. 

- Tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - văn hoá xã hội của HĐND 
huyện về việc chấp hành pháp luật trong việc xử phạt vi phạm hành chính tại các 

xã: Thái Bình, Trung Môn, Thắng Quân. 

- Trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân huyện không tiếp nhận khiếu nại, tố 
cáo trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

II. VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính  

- Tổng số vụ việc vi phạm hành chính được phát hiện: 38 vụ. 

- Số vụ việc bị xử phạt: 38 vụ. Trong đó:  
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+ Xử phạt tổ chức: Không. 

 + Xử phạt cá nhân: 38 đối tượng. 

- Số vụ việc vi phạm chuyển xử lý bằng hình thức khác: Không. 

- Số vụ việc chưa xử phạt: Không. 

- Số vụ việc chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự: 

Không. 

- Số vụ việc cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt: Không. 

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập 
biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định 
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính: Được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

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

3.1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  

- Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong: 19 quyết 
định/19 đối tượng.  

- Số Quyết định xử phạt chưa thi hành: 17 quyết định/17 đối tượng;  

- Số Quyết định xử phạt hoãn thi hành: Không;  

- Số Quyết định xử phạt giảm tiền phạt: Không;  

- Số Quyết định giảm thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề: Không;  

- Số Quyết định xử phạt miễn thi hành: Không;  

- Số Quyết định xử phạt cưỡng chế thi hành: Không;  

- Số quyết định bị khiếu nại: Không;   

- Số quyết định bị khởi kiện: Không;   

- Số lượng giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước quyền sử dụng có thời 
hạn: Không;   

- Tổng giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu: Không;   

- Tổng số tiền phạt thu được: 41.000.000 đồng/75.000.000 đồng. 

3.2. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết 
định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Không. 

3.3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính: Không. 
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4. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải trình: Được thực 
hiện theo đúng quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

5. Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục áp 
dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính 

- Thẩm quyền xử phạt: 

+ Chủ tịch UBND huyện: Không có. 

+ Chủ tịch UBND cấp xã: 38 trường hợp. 

6. Việc quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu, 
nộp tiền phạt 

Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách nhà nước 
theo đúng quy định. 

7. Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền 

xử phạt theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm:  

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính 
nói chung và công tác xử lý các hành vi vi phạm hành chính nói riêng đã được 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo 

tính nghiêm minh của pháp luật. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền, pháp luật của nhà nước về công tác xử lý vi phạm 
hành chính trên các lĩnh vực chưa được thường xuyên. 

- Một số đối tượng chây ỳ không chấp hành hoặc chấp hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính chưa triệt để. 

3. Khó khăn, vướng mắc  

- Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính rộng, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 

khác nhau dẫn đến các nghị định xử lý về vi phạm hành chính có nhiều trùng lắp 
trong hành vi cũng như xác định thẩm quyền xử phạt. Các quy định về xử lý vi 

phạm hành chính cũng như các quy định pháp luật có liên quan chưa rõ ràng, cụ 
thể hoăc không phù hợp với thực tiễn áp dụng 

- Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về vi phạm hành chính việc cập nhật 

kịp thời thông tin, thống kê về tình hình vi phạm hành chính và dụng biện pháp 
xử lý vi phạm hành chính.  

- Huyện Yên Sơn có địa bàn rộng, nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; nhiều địa bàn trình độ dân trí 

còn thấp, còn xảy ra tình trạng vi phạm. Khu vực trung tâm huyện lỵ (Thị trấn 
Yên Sơn) mới được công nhận theo Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14, ngày 

27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay huyện đang thực đầu tư cơ sở 
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hạ tầng và thực hiện chỉnh trang đô thị, một số khu vực đang trong giai đoạn chuyển 
tiếp từ nông thôn sang đô thị nên việc chấp hành chưa được đồng bộ và triệt để. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ, Bộ Tư pháp 

Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thực hiện 
Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Sớm đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính vào hoạt động, 
hướng dẫn về công tác tích hợp cơ sở dữ liệu để các địa phương tồ chức triển 

khai thực hiện. 

2. Đối với UBND tỉnh 

Đề nghị 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. 

Uỷ ban nhân dân huyện  trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tư pháp (báo cáo); 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, Phó CVP huyện; 
- Phòng Tư pháp; 
- Lưu VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Xuân Nho 
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