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BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  

6 tháng đầu năm 2022 

                              (Tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022) 

 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp 

Quy định quy chế báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;  

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật  

- Ngày 18/01/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-

BDT về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành 

chính năm 2022.  

- Chỉ đạo Phòng Thanh tra tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật 

Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022  

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khi được giao nhiệm vụ trong quá trình 

kiểm tra, thanh tra chuyên ngành (Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 

của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính...). 

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 

Không. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về 

kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử 

phạt vi phạm hành chính  

Không. 

4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính  
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Không. 

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 trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

ngành công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh 

Không. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính của Ban Dân tộc  

Không. 

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

Không. 

(Có Phục lục số 01 - Mẫu số 01 kèm theo) 

III. 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. Khó khăn, vướng mắc 

1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính: Không. 

1.2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy 

định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: Không. 

2. Khó khăn, vướng mắc, trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành  

Không. 

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc: Không. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

4.1. Đối với công tác tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến về Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/01/2022; Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của 

Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành bằng nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú và có hiệu quả. 

4.2. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong việc 

xử lý vi phạm hành chính: Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan liên quan như Công an, Bộ đôi Biên phòng, đơn vị Kiểm lâm, Thuế, Hải 

quan, Quản lý Thị trường, Y tế, Chăn nuôi, Thú y và Thanh tra các Sở, ngành,... 

trong  việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo tính khách 

quan, minh bạch trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giữa 

người có thẩm quyền xử phạt và đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.  
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4.3. Về công tác kiểm tra, thanh tra: Các cơ quan thanh tra Nhà nước 

thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra nhằm chấn chỉnh và xử lý vi 

phạm hành chính kịp thời, hạn chế được các hành vi vi phạm pháp luật. 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;   

- Lãnh đạo Ban;  

- Trang TTĐT Ban Dân tộc;  

- Lưu: VT; TTr. 

TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

 

Đinh Trung Dũng 
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