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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

     XÃ CẨM PHÚC 

Số:   99    /BC - UBND 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Cẩm Phúc, Ngày 20  tháng 11  năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Thực hiện quy định Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012(Luật 

XLVPHC) và 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 XLVPHC về việc lập báo cáo công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, của ủy ban nhân dân xã Cẩm Phúc  báo 

cáo UBND huyện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(VPHC) như 

sau:

I.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XLVPHC VÀ 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT.

Sau khi Luật xử phạt vi phạm hành chính và nghị định số 81/2013/NĐ-CP của 

chính phủ và các văn bản có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân xã tiến hành mở hội nghị tại 

địa phương nhằm tuyên truyền phổ biến các nội dung của luật. Triển khai và thực hiện 

các chỉ thị về tăng cường đảm bảo an ninh, các chương trình phòng chống tội phạm về 

ma túy, mại dâm, công tác phòng chống dịch Covid 19 và các tệ nạn xã hội khác. Bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Thực hiện tốt công tác đăng ký 

quản lý hộ khẩu.

Cán bộ công chức đảm nhiệm công tác này đều là kiêm nghiệm, chưa có biên chế 

nên trong quá trình thực hiện một người phải đảm bảo nhiều công việc sẽ không đảm 

bảo cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
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II.TÌNH HÌNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Tình hình vi phạm hành chính

Trong năm 2021, trên địa bàn xã có tổng số 96 vụ vi phạm, các vụ vi phạm tập 

trung trong các lĩnh vực trật tự an ninh trật tự, an toàn xã hội công tác phòng chống dịch 

Covid 19. Còn các lĩnh vực khác không có vụ nào vi phạm hành chính. Cụ thể như sau:  

Chủ tịch UBND xã đã ra 57 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh 

trật tự, an toàn xã hội  

Trưởng công an xã đã ra 39 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực  an ninh 

trật tự, an toàn xã hội. 

2. Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính

- Kết quả  xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2021 là 96 vụ về vi phạm luật 

an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống dịch Covid 19 với hình thức phạt 

tiền. Tổng số tiền phạt : 95.150.000đ 

 Trong Năm 2021 công tác xử phạt vi hạm hành chính trên địa bàn xã tăng do các 

vụ vi phạm pháp luật về công tác phòng chống dịch Covid 19 so với  năm trước

 Do được các cơ quan chức năng 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.

3. Những khó khăn trước mắt, bất cập trong công tác xử phạt vi phạm hành 

chính trong địa phương. 

 - Một số đối tượng sau khi thực hiện hành vi vi phạm hoặc có quyết định xử phạt 

của các cơ quan, đơn vị thì đối tượng vi phạm thường rời khỏi địa phương nơi cư trú, 

không chấp hành xử phạt hành chính.

- 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.
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III. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1.Tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn  xã hội 

Trong năm 2021 tình hình vi phạm pháp luật về an ninh trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn xã cơ bản ổn định. Công an xã luôn tăng cường công tác tham mưu giúp Đảng, 

chính quyền xây dựng các phương án, kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự 

phù hợp, xát thực trên từng giai đoạn của địa phương.

Nguyên nhân còn tồn tại này là do công tác nắm tình hình, tham mưu và chỉ đạo 

giaỉ quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự bị đối tượng thường là người hiểu 

biết về pháp luật còn hạn chế.

2. Kết quả áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính

Trong năm 2021 Chủ tịch UBND xã đã ra Quyết định cho 04 đối tượng  áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn 

xã hội. Không có hồ sơ đề nghị áp dụng xử lý vi phạm hành chính, chuyển huyện 0 vụ.

+ Không có số hồ sơ đề nghị  áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đã được lập 

quyết định hành chính đã được thi hành;

+ Không có hồ sơ chưa được thi hành xử phạt.

+Các quyết định xử phạt chưa thi hành được: không có

+ Các vụ vi phạm từ độ tuổi 12-18 và từ 18 tuổi trở lên không có trường hợp nào 

vi phạm. 

- Các biện pháp áp dụng các đối tượng vi phạm thường phạt bằng hình thức phạt 

tiền. Đồng thời, việc áp dụng các biện pháp xử lý đối với người vi phạm nhằm răn đe và 

kịp thời xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng vi phạm. Các quyết định xử phạt 

được thi hành kịp thời, xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

3. Một số các vấn đề khác
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- Trong năm 2021  trên địa bàn xã không có truờng hợp nào giao cho gia đình, tổ 

chức quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời gian làm thủ tục  trong thời gian làm thủ tục 

áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo  Điều 131 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

không có đối tượng là người chưa thành niên hoạc người ốm yếu không còn khả năng 

lao dộng đã chấp hành xong thời hạn áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại 

trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được chuyển về cơ sở bảo trợ xã 

hội; 

- Không có vụ khiếu nại, khởi kiện với vụ lập hồ sơ đề nghị và ra quyết định áp 

dụng các biện pháp hành chính.

IV.NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP, NGUYÊN NHÂN VÀ 
ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân

- Đối tượng vi phạm thường hay trốn tránh không chấp hành các hình thức xử 
phạt.

- Các văn bản thi hành xử phạt vi phạm hành chính bổ xung thay đổi nhiều lần 
nhưng chỉ mang tính giải pháp tình thế, chưa thể xác lập những quy định pháp luật với 
tầm nhìn chiến lược.

2. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị cấp có thẩm quyền thường xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác 

xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 
2021 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Phúc, kính gửi phòng Tư pháp huyện.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện

- Lưu Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

                    Nguyễn Xuân Chắc
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