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BÁO CÁO
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021, 
Ủy ban nhân dân xã Nam Trung  báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính năm 2021 như sau:

I. Tình hình và kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính:

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai, xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và thi 
hanh về xử lý vi phạm hành chính:

- Công tác triển khai và xây dựng việc thi hành pháp luật vào đầu năm triển 
khai và áp dung các văn bản xử lý vi phạm hành chính, UBND chỉ đạo các bộ phận 
chuyên môn tham mưu, kiến nghị đề xuất biện pháp xử lý vi phạm đối với mọi tổ 
chức, cá nhân nếu vi phạm trên các lĩnh vực.

- Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Hội nghị ban chấp hành Đảng 
bộ, ban chấp hành các tổ chức chính tri, chính trị xã hội, hội nghị ở thôn, khu dân 
cư; thông qua đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền về Luật xử lý vi phạm hành 
chính, tuyên truyền thông qua các thành viên tuyên truyền pháp luật trong ban 
công tác mặt trận các thôn.

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

 Kiểm tra về duy trì thực hiện việc chấp hành quy định hanh lang an toàn 
giao thông tỉnh lộ 390, cơ bản trên địa bàn xã Nam Trung thực hiện tốt.

Kiểm tra một hộ sản xuất chế biến hàng nông sản về vệ sinh môi trường
Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã …… 
1.3.Xây dựng, kiện toàn bộ máy, biên chế, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật 

chất đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
UBND xã thường xuyên duy trì chế độ trực của Ban công an, hàng tháng 

họp giao ban trong cơ quan họp mở rộng đến Trưởng thôn, khu dân cư, các ban 



ngành đoàn thể nắm tình hình việc vi phạm hành chính có biện pháp tuyên truyền 
giáo dục và xử lý vi phạm.

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:
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Nam Trung cơ bản ổn định. Sự vụ 

xảy ra không nhiều, không có trọng án xảy ra, một số vụ mâu thuẫn nội bộ gia 
đình, hàng xóm được Tổ hòa giải thôn, khu dân cư hòa giải.

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính:
- Tổng số vụ vi phạm hành chính từ 15/12/2020 đến hết ngày 23/11/2021 đã 

xảy ra 35 vụ, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm trước trong đó:
+ Lĩnh vực an ninh trật tự 03 vụ, 03 đối tượng
+ Lĩnh vực Địa chính, xây dựng, môi trường 06 vụ, 06 đối tượng 
+ An toàn thực phẩm: 04 vụ, 04 đối tượng 
+ Lĩnh vực vi phạm quy định của Bộ y tế ( không đeo khẩu trang): 22 vụ, 22 

đối tượng
- Số vụ UBND xã ra Quyết định xử phạt VPHC là 35 vụ 
- giới tính : nam : 32 đối tượng, nữ 03 đối tượng; người đủ trên 18 tuổi 35 

người
- Tổng số Quyết định xử phạt VPHC  là 35 Quyết định trong đó:
-  Có 35 vụ đã được giải quyết, tổng số tiền phạt thu được là 58.000.000đ
- Tổng số tiền thu được từ tịch thu tang vật, thanh lý tài sản là: 0 đồng

 kèm theo Phụ lục 01 – Mẫu số1(*) 
II. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC 

TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, 
NGUYỆN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Từ thực tiễn công tác xử lý vi phạm hành chính trong kỳ báo cáo xã Nam 
Trung đưa ra những nhận xét, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc, bất cập  
trong công tác xử lý vi phạm hành chính sau:

1.Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật:
- Luật xử lý vi phạm hành chính; các quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi 

phạm hành chính; quy định thẩm quyền Chủ tịch UBND xã, Trưởng công an xã 
mức phạt tiền còn thấp chưa tương xứng với mức vi phạm, không đủ để dăn đe, 
giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm.



- Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm 
hành chính chưa được phát huy

- Những khó khăn, vướng mắc khác: Việc đôn đốc thực hiện xử lý hình thức 
bổ sung trong lĩnh vực vi phạm về đất đai, vướng mắc, bất cập về việc xử lý hình 
thức cưỡng chế thực hiện hình thức xử phạt bổ sung…

- Đối tượng chưa chấp hành,  chưa có biện pháp cưỡng chế theo quy định. 
2. Đề xuất, kiến nghị:
- Việc xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai nên chuyển cho Chủ tịch 

ủy ban nhân dân huyện ra quyết định vì cấp huyện cấp quyền thì nên quy định cấp 
ra quyết định xử lý vi phạm hành chính góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa các vi 
phạm hành chính.

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  
năm 2021 tại xã Nam Trung, UBND xã Nam Trung  gửi phòng Tư pháp để tổng 
hợp và báo cáo UBND huyện Nam Sách theo quy định./. 
       
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Bền
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