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Số:    /BC-UBND Mỹ thanh, ngày  tháng 8 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác Theo dõi tình hình thi hành pháp luật  

và Thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Văn bản số 1667/UBND-TP ngày 05/8/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc chuẩn bị nội dung cho công tác kiểm tra tình hình XPVPHC 

và theo dõi THPL. UBND xã Mỹ thanh báo cáo theo các nội dung như sau: 

A. BÁO CÁO CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

- Việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:  
Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 05/KH-

UBND ngày 06/02/2020 về theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính năm 2020.  

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Phối hợp với các cấp 

thực hiện việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. 

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Không có 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

UBND xã thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất đã bảo đảm thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật, việc bố trí kinh phí còn khó khăn. 

- Lãnh đạo và công chức chuyên môn liên quan được tham gia các lớp tập 

huấn,phổ biến, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật đôi 

lúc chưa thường xuyên và kịp thời, nhận thức của công chức chuyên môn liên quan 

về công tác TDTHPL chưa sâu, việc năm bắt các nội dung cũng như các quy định 

về TDTHPL trên các lĩnh vực chuyên ngành chưa thật sự đầy đủ. 

Công tác TDTHPL là một nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ, công chức 

chuyên môn phải làm việc kiêm nhiệm nên việc thực hiện công tác này chưa 

được tổ chức hợp lý, chưa huy động được nguồn lực cần thiết để tổ chức công 

tác TDTHPL theo yêu cầu thực tiễn. Chưa thật sự đảm bảo các điều kiện cho 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 



1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luậttrong việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục 

đích sử dụng rừng 

Tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng thông qua hoạt động điều 

tra, khảo sát cho thấy các quy định của pháp luật đã được cá nhân, cơ quan, tổ chức 

nắm bắt được. Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan đã triển khai, thực hiện kịp thời các quy định của pháp 

luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ các chính sách pháp luật.Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn 

còn những hạn chế như: Công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ này chưa được thường xuyên; cơ sở 

dữ liệu về đất đai chưa được hoàn thiên; công tác quy hoạch sử dụng đất chưa đảm 

bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện.  

- Kết quả trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong năm 

2020 UBND xã cấp được 29 hồ sơ. 

- Thu hồi đất trên địa bàn: 0  

- Kết quả trong việc giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn: 0 

2. Khó khăn, vướng mắc  

Ý thức chấp hành pháp luật trong việc đăng ký đất đai của các tổ chức, cá 

nhân sử dụng đất có lúc chưa nghiêm, một nguyên nhân quan trọng nữa là do từ 

trước đến nay, hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính chưa được thiết lập đầy đủ thống 

nhất và chưa bảo đảm độ chính xác nên việc khai thác sử dụng chưa hiệu quả, việc 

giao đất lâm nghiệp cho cá nhân hộ gia đình quản lý và sử dụng rất khó khăn do 

địa bàn nằm trong vùng lõi khu bảo tồn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có 

B. BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH  

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, 

Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính 

trong các lĩnh vực này  

UBND xã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 06/01/2020Kế hoạch 

theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật  năm 2020. Kế hoạch số 35/KH-

UBND ngày 16/10/2020 về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên 

địa bàn xã Mỹ Thanh năm 2020 

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện: Không có 

- Việc xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các Chương trình, Kế hoạch, 

Đề án triển khai thi hành  

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

kỹ năng, nghiệp vụ  



   -  Phối hợp với các ban nghành đoàn thể, kiểm lâm tổ chức Tuyên truyền 

lồng ghép tại các cuộc họp của thônđược 10 buổi 482 lượt người nghe. 

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ do cấp trên tổ 

chức 

- Số lượng tin, bài: Không có  

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

hành chính 
- Công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính: Không ban hành kế hoạch kiểm tra. 

- Công tác thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính: Không ban hành kế hoạch thanh tra. 

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

1. Tình hình vi phạm hành chính 
Nhìn chung trong năm 2020 tình hình an ninh trật tự ổn định, vi phạm hành 

chính trên địa bàn xã có phát sinh, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn cơ bản 

đi vào nề nếp, các hành vi vi phạm hành chính đã được ngăn chặn kịp thời; việc áp 

dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà 

nước theo ngành, lĩnh vực,địa bàn quản lý được quan tâm. Tuy nhiên trong năm 

2020 tình hình VPHC trên địa bàn xã vẫn xảy ra 05 vụ. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

- Đối với các lĩnh vực do địa phương quản lý đã tiến hành lập biên bản là 03 

vụ việc trong đó xã trực tiếp ra Quyết định xử phạt VPHC là 03(Chủ tịch UBND xã 
0 QĐ, Trưởng CA xã 03 QĐ) đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt 

VPHC là 02. Bao gồm các lĩnh vực, nội dung và hình thức phạt như sau: 

Lĩnh vực lâm nghiệp: 02 vụ. (UBND xã đã chuyển cấp trên giải quyết). 

* Lĩnh vực hộ tịch: Không.  

* Lĩnh vực CA: 03 vụ  

+ Hình thức phạt: Phạt tiền 03 vụ = 5.700.000đ. 

+ Nội dung phạt:  

01 vụ/01 người sử dụng trái phép sung kích điện đánh cá 4.000.000 (Bốn triệu 

đồng chẵn) 
01 vụ/01 người  vi phạm Luật cư trú 200.000 (Hai trăm nghìn đồng.) 
01 trường hợp xử phạt 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy phạt tiền 

750.000/01 trường hợp: Tổng số tiền 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn đồng) 
(Có bảng tổng hợp kèm theo) 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC 

TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật: Không có 

2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện  

2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật 

2.1.1. Kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật: Thiếu kinh phí phục vụ công tác 

này. 

2.1.2. Tổ chức bộ máy, nhân sự: Không 

2.2. Những khó khăn, vướng mắc khác: Không có 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có 



Trên đây là báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật và thi hànhpháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020 của 

UBND xã Mỹ thanh./. 

 
Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Công chức TP-HT; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
(Kèm theo BC số      /BC-UBND ngày /8/2021 của UBND xã Mỹ thanh) 

 

 

Cơ quan/đơn vị ban 

hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành 

chính  
Lĩnh vực  

Tổng số vụ vi phạm Tổng số đối tượng bị xử phạt 

Tổng số 

quyết 

định xử 

phạt vi 

phạm 

hành 

chính 

Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính      

Số vụ bị xử 

phạt vi 

phạm hành 

chính 

Số vụ chuyển 

truy cứu 

trách nhiệm 

hình sự 

Số vụ áp 

dụng biện 

pháp thay 

thế nhắc 

nhở đối 

với người 

chưa 

thành niên 

Tổ chức 

Cá nhân 

 
Số quyết 

định đã 

thi hành 

Số quyết 

định 

hoãn, 

miễn, 

giảm 

Số quyết 

định bị 

cưỡng chế 

thi hành 

Số quyết 

định bị 

khiếu 

nại, khởi 

kiện 

Tổng số tiền 

phạt thu 

được 

Tổng 

số tiền 

thu 

được 

từ bán, 

thanh 

lý tang 

vật, 

phươn

g tiện 

bị tịch 

thu 

     

Nam Nữ 

Đối tượng 

khác bị xử 

phạt như cá 

nhân (hộ gia 

đình, cộng 

đồng dân 

cư,...) 

     

Dưới 18 

tuổi 
Từ đủ 

18 tuổi 

trở lên 
Dưới 18 

tuổi 
Từ đủ 

18 tuổi 

trở lên 
             

UBNDxã Mỹ Thanh                       

Công an xã Mỹ thanh ANTT  03  0 0   0  0 03  0  0  0  03  03   0  0 0  5.700.000  0      

 

Tổng cộng: 

03 
03 0 0 0 0 03 0 0 0 03 03 0 0 0 5.700.000 0      
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