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BÁO CÁO 

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

năm 2018 

 

Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Công văn số 

1178/STP-QLXLVPHC ngày 24/12/2018 của Sở Tư pháp “V/v báo cáo công tác  

xử lý vi phạm hành chính năm 2018”. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo công 

tác xử lý vi phạm hành chính (XL VPHC) năm 2018 như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XL VPHC VÀ 

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT 

- Công tác thi hành pháp luật về XLVPHC luôn được Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường 

xuyên, có hiệu quả; luôn sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành trong Tỉnh, 

chính quyền địa phương và các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT luôn quán triệt, phổ biến các nội dung của 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 

18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ, các văn bản có liên quan đến ngành Nông nghiệp và 

PTNT: Các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây 

trồng, giống vật nuôi, thủy lợi, đê điều, thủy sản, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực 

vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và 

quản lý lâm sản  ... đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân. Qua đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và nâng cao kiến 

thức về pháp luật cho người dân trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính đối với các đơn vị thuộc Sở. Chỉ đạo thực hiện công tác xử lý 

vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao. Thông qua 

kết quả thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện 

chưa tốt cần khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý 

vi phạm hành chính góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, tăng cường quản 

lý nhà nước bằng pháp luật. 
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- Chi cục Kiểm lâm đã thường xuyên chỉ đạo, triển khai Luật xử lý vi 

phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý 

lâm sản cho lãnh đạo các Hạt, cán bộ phụ trách công tác Thanh tra, pháp chế của 

Hạt. Tại các Hạt Kiểm lâm cũng đã triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính và 

các văn bản dưới luật đến CBCC trong đơn vị. 

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản đã tổ chức 35 lớp tập 

huấn cho 1692 đối tượng là người sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy 

sản, phát 6200 tờ rơi, lắp 08 Pano tuyên truyền hướng dẫn các quy định của 

Pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đặc biệt là các quy 

định, chế tài mức xử phạt khi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo 

quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP. Công tác tập huấn, tuyên truyền phổ 

biến pháp luật  đã góp phần ổn định tình hình an toàn thực phẩm, nâng cao nhận 

thức cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên 

địa bàn. 

- Chi cục Thủy sản tích cực triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hàng 

năm của đơn vị, trên cơ sở kết quả hoạt động năm trước phát huy những kết quả 

đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý thủy sản năm sau. Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát trên 

biển, quản lý tốt hoạt động của tàu cá trên địa bàn tỉnh, giải quyết thủ tục hành 

chính về lĩnh vực thủy sản đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn quy định. Tích 

cực, chủ động tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc 

phục cảnh báo của Uỷ ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và 

Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về 

việc thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 

2018. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 

và Chỉ thị số 19/2014/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tiếp tục đẩy mạnh việc nghiêm cấm sử dụng chất chất nổ, xung điện, chất độc để 

khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới. 

Phối hợp với các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện tuần 

tra, kiểm soát ngăn chặn và đẩy lùi việc khai thác thủy sản bất hợp pháp, bảo vệ 

môi trường thuỷ sản ổn định và phát triển theo hướng bền vững.  

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, BỒI DƢỠNG, TẬP HUẤN, 

HƢỚNG DẪN VỀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THI 

HÀNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT; CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA 

VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dƣỡng, tập huấn về kỹ năng 

nghiệp vụ 
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 Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC và các văn bản pháp 

luật liên quan đến XLVPHC được thực hiện tại Sở bằng nhiều hình thức: tổ 

chức các lớp tập huấn, thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở để toàn cán bộ, công chức, 

người lao động trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện. 

 Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm 

triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật, đưa các hoạt 

động của các tổ chức, cơ quan đơn vị đi vào nền nếp, nghiêm túc thực hiện đúng 

pháp luật. Bên cạnh đó, cũng nhằm tuyền truyền pháp luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và PTNT cho các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, những Chủ trương, Đường lối, 

Chính sách của Đảng và Nhà nước đã được phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công 

chức, viên chức,  người lao động trong ngành nông nghiệp và PTNT, tạo điều 

kiện để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện Sống và 

làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Xây dựng ý thức tự tìm hiểu, nghiên cứu 

học tập pháp luật của các cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong 

toàn Ngành và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Năm 2018, Sở đã cử 4 cán bộ tham gia lớp tập huấn chuyên sâu về xử 

phạt vi phạm hành chính tại Thành phố Đà Nẵng. Các Chi cục đã cử Công chức 

của đơn vị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ. 

Cán bộ thanh tra, pháp chế các Chi cục thường xuyên về cơ sở để hướng dẫn 

nghiệp vụ, kiểm tra các đơn vị trong công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; 

Nhìn chung các đơn vị đã thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ 

các vụ vi phạm đều được lưu trữ đầy đủ, có hệ thống, việc xử phạt đảm bảo đúng 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng 

cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật về 

Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản dưới luật đến nhân dân trên địa bàn với 

nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Kết quả: đã đưa 545 lượt tin trên phương 

tiện thông tin đại chúng; Tổ chức 227 cuộc họp tại thôn với 10.531 lượt người 

tham gia, tuyên truyền lưu động 31 đợt, ký cam kết 1.154 hộ gia đình và 87 tổ 

chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chế biến lâm sản; Xây dựng mới 6 

bảng và tu sửa 32 bảng tuyên truyền; In ấn và cấp phát 4.500 tờ lịch tuyên 

truyền đến các thôn, xã; Duy trì các hoạt động của 4 câu lạc bộ xanh tại 4 trường 

Trung học cơ sở; In 12/12 số bản tin năm 2018 và cấp phát 3.600 quyển bản tin 

đến UBND cấp xã, chủ rừng và các cá nhân, đơn vị liên quan. Phối hợp với Đài 

Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng 01 phóng sự, bản tin Chuyên mục Pháp 

luật và đời sống; Ban quản lý Dự án hỗ trợ sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt 

Nam tổ chức 29 đợt tuyên truyền ở cấp xã và 15 đợt tuyên truyền ở cấp thôn 

trong tỉnh để phổ biến luật lâm nghiệp, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, 

REDD+ và chi trả dịch vụ môi trường rừng; Phòng Giáo dục các huyện Gio 

Linh, Hải Lăng, Đakrông tổ chức 04 cuộc tuyên truyền về bảo vệ rừng và bảo vệ 

động vật hoang dã tại 4 trường Tiểu học, Trung học cơ sở; Hội nhà báo Quảng 

Trị chuẩn bị các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về bảo vệ rừng và hoạt động của 

lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị để tổ chức hội báo xuân tại Khe Sanh. Năm 
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2018 các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đã được thực hiện nghiêm túc, đảm 

bảo về chất lượng tiến độ, đa dạng về hình thức, đối tượng. Thông qua các hoạt 

động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân 

trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt trong năm đã phối hợp với các 

cơ quan truyền thông, dự án tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp, Hiệp định 

đối tác thương mại tự nguyện Việt Nam - EU đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm 

từng bước đưa Luật lâm nghiệp đi vào cuộc sống và tạo thuận lợi cho việc áp 

dụng Luật vào ngày 01/01/2019. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về hoạt động thuỷ 

sản luôn được quan tâm và đẩy mạnh đã nâng cao hiệu quả quản lý, nhận thức 

pháp luật của bà con ngư dân, nông dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo 

thực hiện đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, tạo sự minh bạch, công khai trong việc thực hiện chính sách, pháp 

luật. Dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi cục Thủy 

sản đã phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ 

biến chính sách pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản cho 

người dân. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật được tổ chức 

thực dưới nhiều hình thức và nội dung như: Hội nghị, họp giao ban, tập huấn, 

phát tờ rơi, xây dựng pano, áp phích, tuyên truyền trên báo, đài truyền hình, tổ 

chức các cuộc thi viết các chủ đề về biển đảo quê hương. Các chủ trương, chính 

sách được tuyên truyền kịp thời và sâu rộng đến nhân dân. Đặc biệt Quyết định 

số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ; Luật biển Việt Nam năm 

2012; Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực thủy sản; các Nghị định và Thông tư khác có liên 

quan...; 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản đã tổ chức 35 lớp tập 

huấn cho 1692 đối tượng là người sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy 

sản, phát 6200 tờ rơi, lắp 08 Pano tuyên truyền hướng dẫn các quy định của 

Pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đặc biệt là các quy 

định, chế tài mức xử phạt khi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo 

quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP. Công tác tập huấn, tuyên truyền phổ 

biến pháp luật  đã góp phần ổn định tình hình an toàn thực phẩm, nâng cao nhận 

thức cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên 

địa bàn. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi cũng đã kết hợp, lồng ghép 

các lớp tập huấn nghiệp để phổ biến Luật Thú y, Luật thủy lợi và pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y, lĩnh vực phòng 

chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều cho các tổ chức, 

cá nhân và người dân trên địa bàn toàn tỉnh.  

2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Năm 2018, Thanh tra Sở và các Chi cục được giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành đều xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám 

đốc Sở phê duyệt. Qua công tác thanh tra, kiểm tra của Sở để nhằm xem xét, 
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đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi 

phạm hành chính, trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao. Thông qua 

kết quả thanh tra, kiểm tra  kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen 

thưởng đối với những cơ quan đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác xử lý vi 

phạm hành chính, đồng thời cũng tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm.  

  Nhìn chung qua các đợt thanh tra, kiểm tra, các đơn vị cơ sở đã thực hiện 

tốt công tác lập hồ sơ vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ các vụ vi 

phạm đều được lưu trữ đầy đủ, có hệ thống, việc xử phạt đảm bảo đúng thời 

gian, đúng thẩm quyền, mức tiền phạt theo quy định của pháp luật, không có 

khiếu nại, khởi kiện xảy ra. 

III. XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CHUẨN BỊ 

CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC THI 

HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Về tổ chƣ́c bô ̣máy 

Thanh tra Sở là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham 

nhũng thuộc thẩm quyền quản lý hành chính của Giám đốc Sở và thực hiện việc 

theo dõi tình hình triển khai thực hiện thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong toàn ngành. 

2. Về kinh phí và cơ sở vật chất 

Hiện nay, chưa bố trí kinh phí riêng cho công tác XLVPHC mà giao chung 

trong nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ quan cấp cho hoạt 

động của Thanh tra Sở. Về cơ sở vật chất, các cán bộ, công chức đã được trang 

bị máy vi tính có kết nối internet, máy in và các thiết bị văn phòng cần thiết 

phục vụ yêu cầu công tác.  

IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ 

Việc báo cáo 06 tháng, báo cáo năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 

của các cơ quan chức năng đươc̣ thanh tra Sở thưc̣ hiêṇ nghiêm túc , đảm bảo  

theo yêu cầu.  

Phần thứ hai 

TÌNH HÌNH THỰC THI, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

I. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Tình hình vi phạm hành chính đối với ngành Nông nghiệp và PTNT trên 

địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn xảy ra trong các lĩnh vực như sản xuất, kinh doanh các 

loại vật tư nông nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật); công tác kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y; tình hình khai thác, mua 

bán, vận chuyển trái phép lâm sản, nạn chặt, phá rừng, xâm lấn đất rừng trái 

pháp luật.  
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Việc phát hiện và xử lý vi phạm hành chính được thực hiện qua công tác 

thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở, công chức Thanh tra chuyên ngành của các 

Chi cục trực thuộc Sở. Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm chủ yếu do 

một số cá nhân kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp không đủ điều kiện kinh 

doanh, hàng hóa hết hạn sử dụng, sản xuất hàng hóa không đạt chất lượng như 

công bố; kinh doanh thịt lợn không có dấu Kiểm soát giết mổ, thịt bò không có 

tem vệ sinh thú y, vi phạm về kiểm dịch động vật, vận chuyển lâm sản trái phép; 

các vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về quản lý tàu cá 

và thuyền viên tàu cá, vi phạm qui định về thu gom sơ chế, bảo quản vận 

chuyển, chế biến, mua bán, xuất, nhập khẩu thủy sản. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Số lƣợng vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý 

Năm 2018, số vụ việc vi phạm được phát hiện là 350 vụ, ra quyết định xử 

lý 340 vụ với tổng số tiền 1.415.450.000 đồng. Số tiền thu được từ bán, thanh lý 

tang vật, phương tiện bị tịch thu 3.018.875.000 đồng. Không có quyết định bị 

khiếu nại, khởi kiện hành chính. Cụ thể: 

- Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành 01 cuộc thanh tra, kiểm 

tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

thuỷ sản, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản, thuốc thú y – thủy sản, 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón tại các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính bằng 

tiền 5 trường hợp với tổng số tiền 21.000.000 đồng, trong đó:  

+ Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

phát hiện một cơ sở vi phạm điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, đã ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 3.000.000 đồng. Xử phạt vi phạm 

hành chính bằng tiền 3.000.000 đồng đối với 01 mẫu phân bón không đạt chất 

lượng như đã công bố. 

+ Kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. Các cơ 

sở được kiểm tra đều chấp hành đầy đủ các điều kiện kinh doanh như: Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề thuốc thuốc thú y, thuốc 

thú y thủy sản.. . . Hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc, xuất xứ rỏ ràng, lấy 8 

mẫu chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản và 3 mẫu thuốc thú y để 

kiểm tra chất lượng. Kết quả có 03 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã 

công bố trên bao bì, xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền ba trường hợp này, 

nộp ngân sách với tổng số tiền 15.000.000 đồng. 

- Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: đã phát hiện 8 đối tượng buôn 

bán thuốc BVTV không đúng với quy định của pháp luật, ra quyết định xử lý vi 

phạm hành chính 8  đối tượng nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 

22.500.000 đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu thường là buôn bán thuốc BVTV 

không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc, thuốc hết hạn sử dụng 

và vứt bao gói thuốc BVTV không đúng nơi quy định.  

- Lĩnh vực thủy sản: số vụ vi phạm hành chính được phát hiện 22 vụ, ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ với tổng số tiền 87.250.000 đồng. 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không có 
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thời hạn: 2 trường hợp, tịch thu 17 bộ xung điện dùng để đánh bắt thủy sản và 

200m ống dẫn khí dùng trong kỹ thuật lặn. Các hành vi vi phạm phổ biến ở lĩnh 

vực này thường là vi phạm các qui định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, về quản lý 

khai thác thủy sản; vi phạm qui định về quản lý tàu cá và thuyền viên tàu cá, vi 

phạm qui định về nuôi trồng thủy sản, về thu gom sơ chế, bảo quản vận chuyển, 

chế biến, mua bán, xuất, nhập khẩu thủy sản. 

- Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản: ra quyết định xử lý 

vi phạm hành chính 20 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước với số tiền 

25.700.000 đồng. Ở lĩnh vực này thường xảy ra các lỗi vi phạm về hồ sơ giấy tờ 

trong quá trình sản xuất kinh doanh là phổ biến như: không có giấy chứng nhận 

đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, không khám sức khỏe, không có giấy 

xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho công nhân, không lưu giữ hồ sơ về 

nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, 

chế biến thực phẩm, … 

- Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y: xử phạt vi phạm hành chính 10 trường 

hợp, với tổng số tiền 6.500.000 đồng, trong đó có 05 trường hợp kinh doanh thịt 

lợn, bò không có dấu KSGM và tem VSTY, 03 trường hợp kinh doanh thuốc thú y 

không niêm yết giá bán tại quầy, 01 trường hợp kinh doanh thuốc thú y không có 

hồ sơ, hóa đơn nhập hàng, 01 trường hợp kinh doanh thuốc thú y quá hạn sử 

dụng. 

- Lĩnh vực kiểm lâm: phát hiện bắt giữ 285 vụ vi phạm, xử lý 275 vụ vi 

phạm hành chính với 185 đối tượng vi phạm (Trong đó: Tổ chức 01, cá nhân 

184); Phạt tiền 1.252.500.000 đồng và tiền nộp tương đương giá trị phương tiện 

vi phạm 496.486.000 đồng; tịch thu 443,859 m
3
 gỗ các loại (quy tròn), 363,7 kg 

động vật rừng, sản phẩm động vật rừng và nhiều loại lâm sản, phương tiện khác 

sung quỹ Nhà nước. Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị 

tịch thu 3.018.875.000 đồng. Ở lĩnh vực này thường xảy ra các vi phạm về vận 

chuyển lâm sản trái pháp luật, cất giữ lâm sản trái với các quy định của Nhà 

nước, mua lâm sản trái với các quy định của Nhà nước, vi phạm không xác định 

được đối tượng vi phạm (vắng chủ). 

TT Tên đơn vị 
Số vụ 

phát hiện 

Số QĐ  xử 

phạt VPHC 
Số tiền 

1 Thanh tra Sở 5 5 21.000.000 

2 Chi cục Trồng trọt BVTV 8 8 22.500.000 

3 Chi cục Thủy sản 22 22 87.250.000 

4 Chi cục QLCL NLS Thủy sản 20 20 25.700.000 

5 Chi cục Chăn nuôi Thú y 10 10 6.500.000 

6 Chi cục Kiểm lâm 285 275 1.2525.500.000 

Tổng   1.415.450.000 

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

- Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 340 

- Số quyết định đã thi hành: 336 

- Số quyết định chưa thi hành: 4 
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- Số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 0 

- Số tiền phạt thu được: 1.470.947.500 đồng 

- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu 

3.018.875.000 đồng.  

Phần thứ ba 

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN 

THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

I. KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC XUẤT PHÁT TỪ CÁC QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT 

1. Khó khăn, vƣớng mắc xuất phát từ các quy định của Luật xử lý vi 

phạm hành chính 

 Một số thuật ngữ trong Luật Xử lý vi phạm hành chính vẫn còn mang 

tính định tính, chung chung, chưa được giải thích rõ ràng để việc áp dụng được 

thống nhất như:  

+ Tại Khoản 2, 7, Điều 9 tình tiết giảm nhẹ “ Người vi phạm hành chính 

đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng 

phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính” hoặc quy định “Vi 

phạm hành chính do trình độ lạc hậu”. Vì quy định như trên thì hiểu như thế nào 

là tự nguyện khai báo, như thế nào là trình độ lạc hậu, cơ quan nào có thẩm 

quyền xác nhận trình độ lạc hậu. 

+ Tại Điểm l, Khoản 1, Điều 10 quy định “ Vi phạm hành chính có quy 

mô lớn, số lượng hoặc giá trị hàng hóa lớn” Quy định như vậy khi áp dụng 

không thể xác định được như thế nào là quy mô lớn, số lượng hoặc giá trị hàng 

hóa bao nhiêu là lớn.  

- Tại Khoản 3 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính xác định giá trị 

tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm 

quyền xử phạt quy định “…người có thẩm quyền đang giải có thể ra quyết định 

tạm giữ tang vật vi phạm và thành lập Hội đồng định giá. Hội động định giá 

gồm có người ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính là Chủ tịch hội 

đồng, đại diện cơ quan Tài chính cùng cấp và đại diện cơ quan chuyên môn có 

liên quan là thanh viên…” Trong trường hợp này nếu Trạm trưởng Trạm Kiểm 

lâm đang giải quyết vụ việc thì việc thành lập Hội đồng định giá tang vật là 

không thể thực hiện được vì ở cấp xã không có cơ quan Tài chính cùng cấp. 

- Khoản 6 Điều 125 Luật XLVPHC quy định “Trong trường hợp chỉ áp 

dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì người 

có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự: 

giấy phép lái xe hoặc giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy tờ cần thiết 

khác có liên quan đến tang vật, phương tiện cho đến khi cá nhân, tổ chức đó 

chấp hành xong quyết định xử phạt. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không có 

giấy tờ nói trên, thì người có thẩm quyền xử phạt có thể tạm giữ tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính…”. Tuy nhiên đối với các hành vi vi phạm có 

mức tiền xử phạt, giá trị tang vật lớn (ví dụ hành vi vận chuyển lâm sản trái 
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phép) nếu chỉ tạm giữ các loại giấy tờ mà không tạm giữ phương tiện vi phạm 

thì người vi phạm sẽ bỏ lại giấy tờ tạm giữ (vì giá trị giấy tờ tạm giữ đó nếu làm 

lại sẽ chi phí nhỏ hơn số tiền nộp phạt) dẫn đến  khó có thể đảm bảo cho việc thi 

hành quyết định xử phạt.  

- Việc xác định đối tượng có hành vi vi phạm nhiều lần hay tái phạm để 

xử phạt theo tình tiết tăng nặng theo quy định, trong thực hiện còn gặp khó 

khăn, do chưa có phần mền theo dõi chung. 

2. Khó khăn, vƣớng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản 

quy định chi tiết thi hành Luật  

Trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, theo từng lĩnh vực cụ thể đều có 

Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính như về: giống vật nuôi, thú ý, 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thủy sản, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ 

rừng và quản lý lâm sản… tuy nhiên, các mức phạt tiền đang còn ở mức thấp so 

với lợi nhuân thu được từ hành vi vi phạm gây ra nên chưa mang được tính răn 

đe để ngăn chăn triệt để hành vi vi phạm. 

Về điều kiện bảo đảm thi hành Luật: Cán bộ  làm công tác xử lý và tham mưu 

xử lý vi phạm hành chính của một số đơn vị cơ sơ còn hạn chế về chuyên môn, 

nghiệp vụ; trang bị máy móc, phương tiện phục vụ cho công tác điều tra, xác minh 

đối tượng vi phạm còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật 

về xử phạt vi phạm hành chính còn hạn chế như điều tra, xác minh vụ vi phạm, 

kinh phí giám định tang vật, các trang thiết bị phục vụ cho công tác điều tra, xác 

minh các vụ vi phạm vẫn chưa đảm bảo nhu cầu đặt ra như: máy ảnh, máy ghi âm, 

ghi hình, xe máy, phòng tạm giữ 

II. KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN LUẬT XLVPHC VÀ CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN THI HÀNH 

1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật 

- Cán bộ  làm công tác xử lý và tham mưu xử lý vi phạm hành chính của 

một số đơn vị cơ sơ chưa được đào tạo nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm 

hành chính, chủ yếu tự nghiên cứu văn bản và áp dụng, nếu được đào tạo chủ 

yếu lồng ghép với công tác thanh tra chuyên ngành do đó còn lúng túng trong xử 

lý vi phạm hành chính. 

- Trang thiết bị, phương tiện, máy móc để tiếp nhận, truyền đạt thông tin, 

chính sách, pháp luật cho người dân chưa đảm bảo, công cụ hỗ trợ còn hạn chế 

chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

- Các đối tượng vi phạm nhiều khi còn né tránh, không phối hợp trong việc 

xử lý vi phạm. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dƣỡng, tập 

huấn nghiệp vụ 

Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp nên trong công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho người dân chưa được thường xuyên, trong khi các văn 
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bản QPPL thay đổi liên tục. Cán bộ làm công tác thanh tra đều được trang bị 

kiến thức pháp luật đầy đủ, tham gia đầy đủ cac lớp tập huấn, bồi dưỡng. 

3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi 

phạm hành chính. 

 Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và 

ngăn chặn các hành vi vi phạm còn hạn chế. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT 

và Công an Tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động, còn Quy chế phối hợp 

giữa Thanh tra Sở, các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành và Phòng cảnh sát môi trường Công an Tỉnh chưa được ký kết. 

4. Những khó khăn, vƣớng mắc khác 

- Trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hành vi vi phạm 

xảy ra trên sông, trên biển rộng lớn, lực lượng kiểm ngư mỏng, kinh phí cho 

công tác kiểm tra, kiểm soát trên biển còn hạn chế nên tình trạng vi phạm vẫn 

xảy ra, không thể ngăn chăn triệt để. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn khó khăn do người vi phạm 

hầu hết là người dân địa phương, điều kiện kinh tế khó khăn, không có tài sản 

giá trị để cưỡng chế. Quá trình xử lý vi phạm trên biển gặp nhiều khó khăn trong 

việc kiểm tra, áp tải và lai dắt tàu vi phạm vào Cảng để xử lý. 

- Trình độ dân trí của người dân ở vùng sâu, vùng xa còn thấp nên khó khăn 

trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến hoạt động khai thác 

thủy sản, quản lý bảo vệ rừng, an toàn thực phẩm ...  

III. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 

- Điều kiêṇ về biên chế , cơ sở vâṭ chất còn thiếu , chưa đáp ứng đươc̣ yêu 

cầu, nhiêṃ vu ̣đề ra. 

- Môṭ số quy điṇh trong Luâṭ  và các văn bản  hướng dâñ thi hành còn thiếu 

tính khả thi trên thực tế. 

- Điều kiêṇ kinh phí còn haṇ chế nên trong công tác tuyên truyền , phổ biến 

giáo dục pháp luật chưa thực sự thường xuyên, sâu sát.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị tăng cường kinh phí sự nghiệp hàng năm cho Sở Nông nghiệp 

và PTNT để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm 

nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ tham gia xử lý vi 

phạm hành chính cũng như nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, hạn chế 

các hành vi phạm pháp luật. 

2. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác xử lý vi 

phạm hành chính cũng như trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ sở, từ đó nâng 

cao nhận thức và tạo ra ý thức, trách nhiệm cao trong chấp hành pháp luật. 

3. Đẩy mạnh việc quán triệt Luật Xử lý vi phạm hành chính trình cho lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, trách nhiệm triển khai nhiệm vụ 

quản lý xử lý vi phạm hành chính. 
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4. Cài đặt phầm mền theo dõi các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

thống nhất chung trên toàn quốc. 

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

chính năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hƣng 
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