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Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) 
6 tháng năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo công tác thi hành 
pháp luật về xử lý VPHC như sau:

I. 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
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình VPHC trên địa 

bàn tỉnh cũng có những thay đổi, gia tăng ở một số lĩnh vực như: y tế, giao 
thông, an ninh trật tự… Các cơ quan có thẩm quyền xử lý VPHC có sự phối hợp 
tốt nên nhìn chung công tác xử lý VPHC đúng theo quy định, dần đi vào nề nếp, 
các vụ việc VPHC được phát hiện và xử lý kịp thời, theo trình tự, thủ tục, đáp 
ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về hành chính, góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tình hình VPHC trong 
một số lĩnh vực cụ thể như sau:

1.1. Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Lĩnh vực tài nguyên và môi trường là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường 

gây ra nhiều bức xúc. Tuy nhiên, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước được thực hiện tương đối bài 
bản. Thông qua công tác thanh, kiểm tra và phản ánh của các kênh thông tin 
truyền thông đã phát hiện kịp thời các VPHC và xử lý vi phạm theo đúng quy 
định. VPHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường xuất phát từ một số nguyên 
nhân chủ yếu như: Nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ về bảo vệ môi trường 
của một số tổ chức, cá nhân hoặc chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh còn 
hạn chế; một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết về 
bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất; việc tuân thủ sau báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của các chủ dự án thực hiện chưa nghiêm, còn tự ý điều 
chỉnh nội dung dự án, không báo cáo nội dung; do việc đầu tư cho công tác bảo 
vệ môi trường chiếm nhiều chi phí nên nhiều cơ sở do sản xuất nhỏ thiếu vốn 
đầu tư hoặc ý thức không tốt đã cố tình vi phạm.
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1.2. Trong lĩnh vực giao thông vận tải
Thực tế các hành vi VPHC trong lĩnh vực này khá đa dạng, dưới nhiều hình 

thức và hành vi vi phạm khác nhau. Để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi 
VPHC trong lĩnh vực này cần áp dụng nhiều biện pháp khác như: tổ chức trinh 
sát phát hiện vi phạm, công bố, phổ biến số điện thoại đường dây nóng qua các 
kênh thông tin cho các tổ chức, cá nhân biết để tố cáo, báo tin về VPHC; ký cam 
kết với các doanh nghiệp vận tải để xử lý phạt “nguội” nếu để xảy ra vi phạm. 
Thời gian qua đã xử lý được nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm góp phần đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

1.3. Trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
Trong quá trình tiến hành thanh tra đã phát hiện ra những vi phạm trong 

việc thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định của nhà nước. Các loại 
hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực này gồm: tiền lương; quản lý lao động 
nước ngoài; an toàn vệ sinh lao động; không giao kết đúng loại hợp đồng lao 
động với người lao động; huy động người lao động làm thêm vượt quá số giờ 
quy định; sử dụng nội quy lao động không được đăng ký với cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động cấp tỉnh... Việc xử phạt vi phạm hành chính được thực 
hiện theo trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện 
việc giải thích, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị, cá nhân khắc phục những tồn tại 
để tránh vi phạm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm ngăn chặn các hiện tượng 
tiêu cực, tham nhũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển 
kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

1.4. Trong lĩnh vực xây dựng
Qua công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, phát hiện và xử 

lý các sai phạm trong hoạt động xây dựng. Nội dung các sai phạm chủ yếu thuộc 
lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn: các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 
dự án, công trình xây dựng không phép, sai phép; vi phạm về quy hoạch, hành 
lang giao thông. Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước, hành vi như: số sai sót, tồn tại trong việc lập, thẩm định, 
phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán; tổ chức thi công, nghiệm thu khối lượng công 
trình xây dựng...

1.5. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp được phát hiện 

qua công tác thanh tra, kiểm tra về cơ bản các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp 
hành tương đối tốt các quy định của pháp luật, tuy nhiên còn một số cơ sở vẫn vi 
phạm chủ yếu là các vi phạm như: lỗi về nhãn hàng hóa; sản phẩm ngoài danh 
mục được phép lưu hành tại Việt Nam; sản phẩm giống chưa được công nhận... 
Một số cơ sở chưa có hồ sơ theo dõi trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc 
có nhưng chưa đầy đủ theo trình tự quy định; chưa lưu trữ đầy đủ các hồ sơ công 
bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đối với sản phẩm hàng hóa đang sản xuất, 
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kinh doanh. Một số cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ yêu cầu về trang thiết bị; 
việc sắp xếp thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y chưa khoa học theo điều kiện bảo 
quản ghi trên nhãn và còn cơ sở chưa có bảng niêm yết giá thuốc; việc mở sổ ghi 
chép, theo dõi quá trình kinh doanh xuất, nhập thuốc, theo dõi số lô, hạn dùng.

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính
So với cùng kỳ năm 2020, hầu hết các số liệu đều tăng cao theo cấp số 

nhân, đặc biệt là số vụ VPHC được phát hiện, xử lý và số tiền thu vào ngân sách 
nhà nước, cụ thể số liệu như sau: 

- Tổng số vụ vi phạm: 11.791, tăng 4,3 lần (năm 2020 là: 2.761 vụ); 
- Tổng số đối tượng bị xử phạt: 12.103, tăng 4 lần (năm 2020 là: 3.008 

đối tượng);
- Tình hình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:
+ Số quyết định đã thi hành: 10.665, tăng 3,9 lần (năm 2020 là: 2.734 

quyết định); 
+ Số quyết định hoãn, miễn, giảm: 12 (năm 2020 là: 10 quyết định); 
+ Số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 5 (năm 2020 là: 4 quyết định);
+ Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 10 (năm 2020 là: 2 quyết định); 
- Tổng số tiền phạt thu được và tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang 

vật, phương tiện bị tịch thu:
+ Số tiền phạt thu được: 29.620.836.000đ, tăng 2,8 lần (năm 2020 là: 

10.591.353.000đ);
+ Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 

655.459.000đ, tăng 6,68 lần (năm 2020 là: 98.057.000đ).
3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính so với cùng kỳ năm 2020 có 

sự tăng nhẹ, cụ thể số liệu như sau: 
- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính: 434, tăng 3,6% (năm 2020 là: 419 đối tượng); 
- Số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 428, tăng 2,6% 

(năm 2020 là: 417 đối tượng); 
- Số lượng người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý 

tại gia đình: 74 (năm 2020 là: 0 đối tượng). 
- Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính:
+ Tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định: 364, giảm 14,6% (năm 

2020 là: 417 đối tượng); 
+ Tổng số đối tượng được tạm đình chỉ chấp hành quyết định: 1 (năm 2020 

là: 0 đối tượng); 
+ Tổng số đối tượng được giảm thời hạn chấp hành quyết định: 0 (năm 

2020 là: 0 đối tượng); 
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+ Tổng số đối tượng được hoãn chấp hành quyết định: 0 (năm 2020 là: 0 

đối tượng); 
+ Tổng số đối tượng được miễn chấp hành thời gian còn lại: 0 (năm 2020 

là: 0 đối tượng).
II. 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. Hạn chế
- Còn hạn chế trong việc tham mưu, sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc 

xử phạt vi phạm hành chính; lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành 
chính còn chưa chấp hành đúng các biểu mẫu, trình tự, thủ tục theo quy định.

- Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành pháp luật về xử lý 
VPHC chủ yếu là kiêm nhiệm nên quá trình thực hiện hiệu quả chưa cao. Đồng 
thời, kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hiệu quả còn thấp.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến lực lượng thực 
thi công vụ, đến tổ chức, cá nhân có liên quan về xử lý VPHC đã được triển 
khai, tuy nhiên chưa được thực hiện đồng bộ, sâu rộng, chưa phát huy hiệu quả. 
Một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa coi trọng công tác này.

2. Khó khăn, vướng mắc
- Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định 

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý VPHC, có hiệu lực 15/5/2016. Tuy nhiên, đến 
nay vẫn chưa có cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý VPHC; đối với địa phương, 
hiện cũng chưa có điều kiện để xây dựng phần mềm. Do đó, việc quản lý, khai 
thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý VPHC phục vụ công tác quản lý 
thi hành pháp luật về xử lý VPHC của các lực lượng chức năng chưa được áp 
dụng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

- Theo Mẫu BB07 (Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính), Mẫu QĐ19 (Quyết định tạm giữ 
tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính), 
ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 (sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ), khi phương 
tiện bị tạm giữ, căn cứ theo các mẫu trên theo trình tự thì phải ra quyết định tạm 
giữ tại hiện trường có chữ ký (đóng dấu) của người ra quyết định tạm giữ, vào 
số quyết định tạm giữ, sau đó mới tiến hành lập biên bản tạm giữ và người ra 
quyết định tạm giữ phải ký vào biên bản tạm giữ. Như vậy, khi tạm giữ tang vật, 
phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, người ra quyết định tạm 
giữ phải có mặt tại hiện trường, phải có con dấu của cơ quan kèm theo… Trình 
tự quy định như trên đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình tạm giữ tang vật, 
phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề của đối tượng.
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- Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt còn gặp nhiều khó khăn do 

nhiều đối tượng vi phạm cố tình không chấp hành quyết định. Nhiều đối tượng 
vi phạm là cá nhân đã rời khỏi nơi cư trú, sinh sống và làm việc tại nơi khác, 
việc giao quyết định về nơi cư trú cho người vi phạm để tổ chức thực hiện 
nhưng không có quy định về việc phản hồi nên khó khăn cho việc theo dõi, đôn 
đốc chấp hành. Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC đối với các 
tổ chức, cá nhân chưa chấp hành trong một số lĩnh vực như: giao thông, đất đai, 
xây dựng… gặp rất nhiều khó khăn do trình tự, thủ tục cưỡng chế phức tạp và 
không bố trí được kinh phí, lực lượng để tổ chức cưỡng chế.

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức 
phạt tiền cũng rất khó thực hiện, nhất là đối với những người vi phạm là lao 
động tự do, không có tài khoản tại tổ chức tín dụng, tài sản giá trị thấp; việc kê 
biên, định giá, đấu giá tài sản bị kê biên để thu tiền phạt… trên thực tế rất khó áp 
dụng và thiếu tính khả thi. Có chế tài nhưng khó thực hiện, dẫn đến hiện tượng 
nhờn pháp luật; nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm lợi dụng các kẽ hở của quy định 
pháp luật mà trốn tránh thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt.

- Về thời gian tạm giữ tang vật tại khoản 3 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính quy định: “Thời hạn tạm giữ tang vật để xác định giá trị không quá 
24 giờ, kể từ thời điểm ra quyết định tạm giữ, trong trường hợp thật cần thiết thì 
thời hạn có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 24 giờ”. Như vậy, thời gian 
tạm giữ tang vật để xác định giá trị tối đa không quá 48 tiếng là chưa phù hợp 
với thực tế vì thời gian tạm giữ là quá ngắn, do phải thành lập Hội đồng định 
giá, nhất là những vụ vi phạm mà tang vật là hàng hóa nhập lậu, nhiều chủng 
loại thì thời gian không đủ để định giá theo quy định.

- Các nghị định quy định về xử phạt VPHC trong các lĩnh vực thường liên 
quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quản lý nhà nước khác 
nhau, trong trường hợp các văn bản làm căn cứ ban hành được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế thì các nghị định về xử phạt VPHC cũng sẽ phải sửa đổi, bổ sung tương 
ứng cho phù hợp, khiến cho việc xây dựng, cập nhật hành vi vi phạm chưa thực 
sự được hiệu quả. Hơn nữa các văn bản này lại thay đổi không đồng thời, hay 
nói cách khác, việc sửa đổi, bổ sung văn bản nội dung quản lý nhà nước được 
thực hiện ở các thời điểm khác nhau dẫn đến việc một nghị định về xử phạt 
VPHC quy định trong nhiều lĩnh vực có thể bị sửa đổi, bổ sung nhiều lần, gây 
khó khăn trong việc soạn thảo và áp dụng pháp luật.

- Việc quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với mỗi chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính cơ bản phù hợp với hoạt động thực tiễn trong công tác đấu tranh 
phòng, chống vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đối với chức danh thanh tra viên 
thẩm quyền xử phạt còn thấp trong khi đó các hành vi vi phạm hành chính nhiều 
lĩnh vực cao hơn nên gần như thanh tra viên không thể xử phạt, làm thiếu đi tính 
kịp thời.
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3. Đề xuất, kiến nghị
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa 

phương trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đề cao 
công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện VPHC; công tác thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính qua đó giáo dục cho các tổ chức, cá nhân về tư tưởng, ý 
thức chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ 
được giao thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cấp có thẩm quyền hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi những quy định đã lạc 
hậu, thiếu tính khả thi; bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đồng thời sớm 
triển khai phần mềm quản lý xử lý VPHC để các địa phương tra cứu, nắm bắt 
các thông tin về tình hình xử lý VPHC phục vụ công tác quản lý, thực hiện xử lý 
VPHC.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác 
xử lý vi phạm hành chính trên từng lĩnh vực để trang bị kiến thức quản lý nhà 
nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham 
gia công tác; Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính cho 
các cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bảo đảm các điều kiện về tổ chức, 
biên chế, các nguồn lực để đảm bảo hoạt động thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính, nhất là ở cấp cơ sở.

Trên đây là tổng hợp kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương 06 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh báo 
cáo Bộ Tư pháp tổng hợp theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;                           (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.Th (08b).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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