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BAO CÁO
Cong tác thi hành pháp ht ye th v phrn hàrih chinh
nàm 2018 trên dja bàn hyi Minh Long
Thii'c hin Cong van s I 334/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày
12/12/20 18 cüa SO' Tu' pháp ye viêc báo cáo cOng tác thi hành pháp 1ut v xü'
i vi phm hành chInh näm 201 8. UBND huyn Minh Long báo cáo kCt qua
thu'c hiên nhu' sau:
L Tlnh hInh và kt qua cOng tác th lianh pháp Iut v xü' phit
phiu hành chunh
1. Cong tác ehi do triên khai thy'e hiii thi hània Lut xi I vi
phm hành chInh và các van bàn quy djnh chi tiêt thi hành Mt
T1c hin Lut Xü' 1 vi phm hành chInh ngày 20/6/2012 và Nghj
dinh sO 81/2013iD-CP ngày 19/7/2013 cOa ChInh phü quy djnh ciii tiet rnt
sO diêu và bin pháp thi hành Lut Xñ' I' vi pharn hânh chInh, Nghi, djnh sO
97/201 7/ND-CP ngày 18/8/2017 cüa ChInh phü ye sa dOi, bô sung m9t SO
diu cüa Nghj dinh s 81/2013/ND-CP. Ngy 29/01/2018, LBND huyn dã
ban hành Kê hoch sO 10/KH-UBND ngày 29/01/20 18 vC vic thrc hin
cOng tác thi hành pháp lut ye xü' i2 vj phm hành chInh näm 201 8 trCn dja
ban huyn MinE Long, dông thO'i chi do cáo co quan chuyên mon tO chic
thuc hiên.
2. Cong tác tuyên truyên, phô biên
UBND huyn chi dio cáo co quan cbuyên mon to ChUC tuyên truyCn
Luãt xir 1 vi pharn hânh chinh và các van bn huO'ng dn theo ke hoch tuyên
truyen cOa huyên thông qua hInh thii'c tuyOn truyên ming h9p \Thân dan ti
CO SO và trên h thông ba truyên thanh cüa huytn; ni dung tuyên truyên là:
Lut x 1 vi phrn hành chInh, Nghj djrth sO 8 i,'201 3/ND-CP ngày 19/7/20 13
cüa ChInh phü quy dnh chi tiêt rnt sO diCu vá bin pháp thi hành Lut Xiii I
vi phrn hành chInh, Nghi dinE sO 97/201 7/NE-CP ngày 18/8/2017 cOa ChInh
phü ye sñ'a dOi, bO sung rnt sO diu cüa Nghi dnh sO 81/2013/ND-CP và các
van bàn hu'óng dn thi hành thuôc liith vuc, thâm quyCn theo quy djnh COa
pháp lut, nhi.x Phông Tu pháp huyên dä tO chiirc 5 dçt tuyCn truyCn ti xã ye
Nghi dinh 110/2013/ND-CP ngày 24/9/2013 cLa ChInh phà quy djnh xiii pht
vi phrn hành chinh trong lTnh vuc bO trg tu pháp, hành chmnh tu phOp, hOn
nhân và gia dInh, thi hành dan su', phá san doanh nghip, hop tao xã cho can
bô chü chOt thOn và Nhân dan 5/5 xã, CO 1.004 ngu'O'i tham dr. COng an
huyên phOi hop vO'i Phông Giáo due vâ Dào to huyn tuyen truyCn ti cáo
diem truô'ng trén da bàn huyn; PhOi hop vOi Doàn Thanh rien, Hi Phi nü'

Hi Nông dan huyn, xa... tuyn truyên, ô biên Thông tu' sâ 10/2015/TIBCA ngây 11/02/2015 cüa B Cong an quy dfnh chi tiét ye xr pht vi phm
hânh chInh trong 1mb vrc lien quan den an ninh, trt tçr, an toàn xã hi, Thông
tu' so 63/2017/TT-BCA ngây 27/12/20 17 cüa B truO'ng B COng an quy dnh
pha1 anh chn1 trong COn2
ye phôi hop tiong cong tac quan y ye xc 1\
an nhan dan, can bo va Nhan dan cac xa trong nUYn VO'l Orig SO ncnrco iliam
du' gân 5.000 ngu'O'i. Ben canh UBND huyn3 chrc 01 Oy tp huãn 1mOiig
dn nghip vii xir 1 vi phm hành chinh din can b Lãnh do các en' quan
lien quan cap huyn và lãnh dao UBND 5 xã, cong chu1te. viCn chñc cap
huyn, xã có nhim vii tham mu'u xü' 1 vi :hrn hành chnh, có 42 nguè'i
tham du'.
IL TInh hInh xü' phat vi phm bach ;Jiinh
1. TInh hInh vi phum hành chinh
- Trong thO'i gian qua tinh hinh vi phiu hành chIn1 tdn da :àr huyn
có xáy ra nhuig it, chi1t yu nhOt là lmnh C TTATGT, TTATXH, Dat dai,
Tao hôn, Nghia vi quân s'r và các hành vi i nhm ye hot dng bàn v, quán
I và phát triên rü'ng.
- Nguyen nhân xáy ra vi phrn hành chinh: Do dO'i sOng i'Than dan cOn
gp nhieu khó khãn, trInh d dan trI thâp, thilu'c chap hành pháp iutt chu'a
cao, rnt b phãn thanh thiCu niên chua cO cOng an vic àm On djnh nén
thu'O'ng tp trung cho'i bO'i lêu lông và bj iOi kCo vào các hot dng phm pháp,
Cong tác trien khai thurc hin mt so co quan, do'n vj. da phuo'ng chua thrc
ski' có hiu qua; thiIrc chap hành pháp lut cdi mt sO to chu1rc, cá nhân trên
da bàn chua cao, con chü quan, xem nh; su phôi hpp gif'a các ]urc Iu'9g
chü'c näng trong qua trInh tic hin có lüc chua ldp tbO'i r1en hiu qua cOn
thâp... Ben cnI'i do, môt so hành vi vi phm pháp 1ut có mñ'c xu1r pht chua
d tInh ran de, giáo dc dOi vO'i ngu'O'i vi phm.
2. So vit vic vi phm Va sO dôi tu'ç'ng hl xii' pht vi phni hành
chin h
- SO lucmg vii vi phm bj phát hin, di l2 336 vu
- DOi tuçrng vi phm; 337 dOi tup'ng
- Vic áp diung các hInh thilu'c xñ' pht di bin pháp kki.c phic hu qua;
Phat tiên
+ Hinh thñ'c di pht duo'c ap dung cdi vêu là pht tiên, mic dIch chInh
nhärn vào kinh te cdi dOi tuoTig vi phm, giOp nguO'i vi phm nhn thu1u'c rO
hành vi vi phm cdi rninh và hu qua phâi gánh chu là tOn that ye kinh te,
gop phân han chê tInh trang tái phm. Các hinh thu1i'c di pht cOn ii hoc
khOng duGc áp ding do tjnh chit, mulrc do vi phrn chua du1 dieu kir dê áp
diing theo quy dtnh cdi Lut di i vi phm hành chinh.
+ Các bin pháp khc phuc hu qua khOng dt9'c áp ding do hành vi, vi
pham khOng d 'a hãu qua hoàc hu qua thit hi khOng dáng k.

- Bin pháp ngän chn vâ bâo darn x' pht vi pharn hành chinh; Bin
pháp ngãn chn và darn bào xü' phat vi phrn hành chInh di.rcc áp ding nhieu
nhât là bin pháp tarn gin' tang vt, phu'o'ng tin, giây phép. Bin pháp nay gop
phân darn bào vic dôi tu'p'ng có hành vi vi phrn buc phài thi hành quyêt
djnh xü' phat vi pharn hanh chInh.
- Các loi hânh vi vi ph?rn phô bin;
+ Linh vuc TTATXH: Dánh nhau, gay rôi trt tir cong cong;
+ LInh vxc TTATGT: ChO' qua thi, b±Ong di mfi bào hiêm, kliOng cO
giây phép lái Xe, khOng mang giây' tO' xe..
± Các linh vuc khác: Dat dai, nghia vu quân su', hOn nhân va ia dInh
(tao hOn)
± Linh vu'c xây ra nhiêu hành vi Vi hm hânh chInh p ti'ung chO yu
vào linh vrc trât tir an toàn giao thOng va :rt an ton x hi. HOn nhân vâ
gia dlnh.
3. Kt qua thi hành quyt dTnh xü pht vi phm hãih chinh:
- TOng sO tiên pht thu dLrc; 315.135Q0O dông
- Tng s tin thu dime tn' bàn, thanh I tang vt, phu'og tin vi phrn
hành chInh bj tjch thu; 99.200.000 dông
- S giy phép, chrng chi hành ngh bj tu'ó'c quyn sn' dung có thO'i
han; 04 trurng hçp
- S v1i bj dInh ehi hoat dng cO thO'i han; không
- Tong so quyêt djnh xn' pht; 382 Quyk djnh
- S luçrng quyt dnh xn' phat chua duçc thi hành; 09 Quyt dnh
- S) limng quyêt dnh hoãn, giãrn, min thi hành pht tiên; KhOng
- S v1i b eirO'ng ch thi hành; sO vu bi. khiêu ni, khd kin; KhOng
4. S Iuçrng di tu'9'ng vi pham là ngu'O chu'a thành niên dug'c áp drng
biên pháp thay the xlii 1 vi phm hành chInh rihäc nhO'; KhOng
5. SO lu'9T1g ho so' có du hiêu ti pham du9'c chuyOn dO truy cliru trách
nhiêrn hInh sr; KhOng
III. TInh hInh áp ding bin pháp giáo dic ti xã
1. Nhn xét, dánh giá chung v tinh hInh áp diing bin pháp giáo dic tai
Xã và 1p hO so' dO ngh áp dçing các bin pháp xlii i,t hnh chInh tti dja
phu'o'ng;
- Biên pháp xlii 1t hành chInh giáo ditc ti xã theo quy djnh cüa Lust xlii
1 vi phm hành chInh eO thO'i gian gin'a hai Ian vi phm qua ngán (6 tháng)
dan den tInh trang môt sO dôi tu'oi-ig vi phrn nhiOu lan nhu'ng khOng Ip hO so'
ap dung duçic bin pháp giáo due tai xã duo'c, vi khoáng each thO'i gian vi
phm trOn 6 tháng.
- S vu bi khiu nai, khlii kin; KhOng
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2. S lupng di tu'cing bi Ip hso' dë ngh áp diing bin pháp giáo dic
t?i xà vâ so luong ddi tup'ng bj Ip hO so dê nghT Ida an áp ding các bin
pháp xir 1 hành chInh; KhOng
- SO iu'crng di tu'9ng hi áp dung bin nháp giáo dic t.i xà, piu'eT1g, thi
trân vàsO Iupg dOi tup'ng bj áp dung cáo hin pháp xü' 11 hành chInh do Ida
an quyët dnh; KhOng
3. SO dOi tup'ng vi phm là ngudi chu'a thành niên du'gc áp dmg bin
pháp thay the xir l vi phm hành chInh quãn ti gia dinh; KhOng
tinh hInh tO chdc thi hânh các quydt dnI áp
4. Nhn xét, dánh giá
dung các bin pháp xü l hành chnh do Ida an quyêt dinh KhOn
ye

SO vu, vic hoàn. mien chap hành quy dnh KhOng
i oo sd cai
5. SO lu'9ng dOi tugng dang cl1ái.
giám thd'i hn; tm dInh chi hoc mien chà; hand phãn
KhOng

D

buôc;
cOn iai;

6. SO iu'Qng dôi tu'çmg dang chap hand ti co so giào dc bat buc,
truOng giáo duO'ng; giâm thd'i han; tm dInh chi hoc mien chap hand phân
thdi gian cOn 1i; KhOng
III. Nhfrng khó khàn, viró'ng mac chO yen trong th'c tiCn thi hành
xu 1' vi phm hành chInh, nguyen nhãn vã dê xuãt, kiên
pháp 1ut
nghj
ye

1. Khó khàn, vu*ng mac xuât phát tft' các quy djnh pháp lut
- Nhidu hành vi vi phm hành chInh theo quy dnh cha Lut xd' 1' vi
phm hand chInh có mOe xft pht cao, nhiCu tamOg hop do diêu ldri thrc tê
cda ngu'O'i vi phm nén khOng áp dung du'c cáo biap pháp dam báo xd' pht vi
phm hành chInh dn den khd khän trong vic thi hânh quyCt djnh xü pht vi
pham hành chInh.
- Biên pháp xir 1 hânh chInh giáo due ti xã theo quy djnh end Lut xO'
l vi pham hành chInh có thdi gian gifta hai Ian vi phm qua ngän (6 tháng)
dan den tInh trang môt sO dOi tup'ng vi phm nhiêu lan nhung khOng áp dung
duç'e bin pháp giáo duc tai xã do khoáng each thai gian vi phm trên 6
tháng.
chfrc thkrc hin Lut xü' I
2. Khó khàn, vu'ó'ng mac trong vic
phjm hành chInh Va CC van bàn huó'ng dan thi hành
to

- \/ic cuOng ch thi hành quydt dinh xb nht theo quy djnh cha Lut vâ
các van bàn có lien quan nhiCu tru'Ong hçp khOng có tInh khá thi.
- Vic gift nguOi theo thu tiic hand chinh trong thdi gian ngän nhiêu khi
gay khó khãn cho vic xác minh, lam rO hand vi vi phrn cOa ddi tu9ng.
- Ngun kind phi phic vu cho cOng tao thl vi phm hand chInh trong
chñ'c thre hin vâ dam báo
cáe linh vuc chua có, gay khó khän trong vic
thi hand Lut xfr l vi phm hành chInh.
to
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- To chirc b may, nhân su' thu'c hién niiiêm vu xir i' vi pham hânh
chinh cha môt so co quan, don vi con kiêm nhiêm nhiêu 111th vrc, nên chua
dam báo dat hiu qua cao
3. Nguyen nhãn cüa nhü'ng khó khàn
- Các trung hop dOi tuo'ng nhiu Ian vi pham yirc dO nhe, dh diêu
kiên áp ding biên pháp giáo dc ti xã, nJnu:ng COng an xa. k}Ong Ip hO s
1" các lan vi phm hoc 1p nhimg khOng dh thu tic gay khO kLan cho cong
tác áp dmg bin pháp nay.
- Mt sO tru'Ong h9p ngu'O'i vi nham khOng cO khã nàng ye kinh tC dê thi
hành quyCt dnh xh' pht. trong khi 66 chi phi cho vic cuO'ng ch thi hnh cao
gap nhiêu Ian so vO'i sO hen xh pht gay khO hi?àn trong vic Jân beo thi barth
quyCt dnh xü' phat.
- Môt sO can bô chu'a duoc 5o tao cruyCn San ye côn tác
phm hanh chInh.
4. Be xuât, kiên nghj
Dé nghi. So' Tu' pháp hang narn t chhc các ló'p tp hun, bOi du'O'ng
kiCn thiirc pháp luât, nghip v11 ye cOng tác xh I'i vi phrn hành chmnh cho cho
can bô, cOng chrc cap huyn và cap xà trirc tiCp tharn gia xh' l vi pham hành
chInh.
IV. Phu'o'ng hu'ó'ng, nhim v

iän 2019

1. Tiêp tic tuyên truyn lut xh' i vi cLam hành chInh vâ các van bàn
hu'ó'ng dan thi hành;
2. T chirc tp hun nghip v v xh vi phm hành chInh;
3. TO chü'c kiêm tra ye cOng tác xu ly vi pham hành chInh 6' 02 xã,
Long Hip và Long so'n
Trên day là báo cáo cong tác theo dOi tiith hInh thi hành pháp lut ye xr
l' vi pham hành chInh nãm 2018 trCn dja bàn huyn Minh Long.
iVo'i nhân:
- So' Tu pháp tinh;
- CT, PCT UBND liuyêm
- PhOng Tu' pháp:
- VP: CVP;
- Lu'u: VT.
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