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BÁO CÁO 

Kết quả thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính  

6 tháng đầu năm 2021 

Thực hiện công văn số 46/PTP  ngày 16/6/2020 của phòng Tư pháp huyện 

Văn Lãng về việc báo cáo kết quả thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành 

chính 6 tháng đầu năm 2021. Uỷ ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ  báo cáo như 

sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy đảng, chính quyền. 

Sau khi Luật XLVPHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

và các văn bản hướng dẫn ra đời và có hiệu lực thi hành. UBND xã đã chỉ đạo 

Công chức Tư pháp- Hộ tịch tham mưu cho UBND xã tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến các nội dung của Luật. Đồng thời UBND xã đã phối hợp với các ban 

ngành, đoàn thể xã, các thôn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến lồng 

ghép trong các cuộc họp thôn làm cho nhân dân nắm được nội dung cơ bản của 

Luật XPVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có 

liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính. 

Công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua các cuộc họp tại thôn đã thu 

hút được sự quan tâm, tham gia sinh hoạt đông đảo của mọi người dân trong 

thôn giúp nhân dân hiểu rõ hơn về đường lối chủ trương của Đảng và chính sách 

pháp luật của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. 

Từ đó, giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã có ý thức 

đấu tranh phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính, góp 

phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 

quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhân dân 

 II. Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính 

1. Tình hình vi phạm hành chính 
- Tổng số vụ vi phạm: 0 vụ (kèm theo biểu Mẫu số 1). 

*  Kết quả thi hành quyết định XPVPHC 

- Tổng số quyết định xử phạt:  0 quyết định 

- Tổng số quyết định đã thi hành: 0 trường hợp, quyết định chưa thi hành 

xử phạt: 0 trường hợp; 

- Tổng số vụ chưa xử phạt: 0 trường hợp;  

- Tổng số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 0 trường hợp; 

- Tổng số tiền thu được: đồng;  

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 trường hợp. 



 

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

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

chính: 4 đối tượng (kèm theo biểu Mẫu số 2).  

Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp XLHC: 4 đối tượng, trong 

đó: 

+ Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã: 4 đối tượng; 

+ Áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng: 0 đối tượng; 

+ Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 0 đối tượng. 

+ Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính: 4 đối tượng.  

+  Số vụ khiếu nại, khởi kiện đối với lập hồ sơ và ra quyết định áp dụng 

các biện pháp xử lý: 0 không. 

III. Tinh thần trách nhiêm thực thi công vụ của cán bộ công chức 

được giao. 

Trong thi hành công vụ, cán bộ, công chức luôn thực hiện đầy đủ và chịu 

trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Có ý thức tổ 

chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan. Chủ động 

và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị.  

IV. Công tác phối hợp với các cấp ngành liên quan trong công tác 

quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. 

Việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhìn chung được 

triển khai nghiêm túc tới mọi đối tượng, địa bàn trong các lĩnh vực quản lý nhà 

nước trên địa bàn xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn 

một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm chỉnh chấp hành hoặc lợi dụng kẽ hở của 

pháp luật và sự buông lỏng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để vi 

phạm 

V. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thựcc tiễn thi hành 

pháp luật về XLVPHC. 

Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt còn gặp nhiều khó khăn do 

người vi phạm cố tình trốn tránh không chấp hành quyết định. Đồng thời có 

trường hợp thi hành quyết định xử phạt mà đối tượng là gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn, thu nhập thấp nên khó thực hiện. 

Cơ sở vật chất phân bổ phục vụ cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trong XLVPHC còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

VI. Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 



 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến tất cả 

mọi người dân trên địa bàn để nhân dân biết và hiểu rõ các quy định của pháp 

luật. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn 

và cương quyết xử lý dứt điểm, triệt để mọi hành vi vi phạm.  

Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn; Phối hợp với các 

ngành chức năng, các thôn giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, vụ việc 

phức tạp, không để kéo dài hoặc hình thành những điểm nóng. 

VII. Kiến nghị 

Đề nghị Phòng Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên 

sâu về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ, 

công chức làm nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính để nâng cao hiệu quả của 

hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã. 

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. 

Trên đây là báo cáo kết quả thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành 

chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp huyện; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VP, TP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

Nông Văn Nguyễn 
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