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BÁO CÁO 

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

6 tháng đầu năm 2020 
 

Thực hiện quy định 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 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 

16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo 

trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật, Công văn số 581/STP-QLXLVPHC ngày 09/06/2020 của Sở Tư 

pháp về việc báo cáo công tác  xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầunăm 2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính (XL 

VPHC) 6 tháng đầu năm năm 2020 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 

Công tác thi hành pháp luật về XLVPHC luôn được Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; luôn 

có 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 

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, Chăn 

nuôi và 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. 

Các đơn vị trực thuộc Sở cũng 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
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số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có 

liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực mình quản lý. 

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

chính 

Sở đã ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020; 

triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực mà Sở quản lý đến toàn bộ các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở. 

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 lý vi phạm hành chính 

 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 thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật, đưa hoạt động của các tổ 

chức, cơ quan, đơn vị đi vào nề nếp, thực hiện đúng pháp luật; bên cạnh đó cũng  

để tuyền truyền, phổ biến, giáo dục 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 và người dân trên địa 

bàn toàn tỉnh, 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.  

Thanh tra Sở, các Chi cục thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ 

trong việc 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. 

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

phạm hành chính 

Trong năm 2020, 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 Sởnhằm xem xét, 

đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh trong 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 



3 

 

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 xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

 II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP 

LUẬTVỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. 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, thủy sản, 

thuốc bảo vệ thực vật . . .); công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú 

y; kinh doanh thực phẩm không rỏ nguồn góc; khai thác thủy hải sản trái quy 

định; tình hình mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản, nạn phá rừng, xâm lấn 

đất rừng trái pháp luật. Việcphát 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 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. 

2.Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành các 

cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và một số cuộc kiểm tra việc thừa hành 

pháp luật về quản lý lâm sản. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm và đã 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 108 trường hợp với tổng số 

tiền 990.700.000 đồng, ngoài ra tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, 

phương tiện bị tịch thu là 620.950.000 đồng, cụ thể: 

2.1. Thanh tra Sở 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến 

hành 01 cuộc thanh tra, kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y 

– thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón theo Quyết định số 144/QĐ-SNN 

ngày 11/5/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Thời gian thanh tra từ 

ngày 19/5/2020 – 29/5/2020. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm, đã xử 

phạt vi phạm hành chính bằng tiền 02 trường hợp với tổng số tiền 3.350.000 

đồng, cụ thể: 
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Đoàn đã kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh 

học dùng trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. Nhiều cơ 

sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh thức ăn thủy sản: Có 

kho, kệ và dụng cụ bảo quản thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong 

nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, có 01 cơ sở 

kinh doanh thuốc thú y hết hạn sử dụng. Đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 600.000 đồng.  

Đoàn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn 

nuôi, trong đó một số cơ sở kết hợp buôn bán thức ăn chăn nuôi, phân bón và 

thuốc thú y. Các cơ sở đều chấp hành đầy đủ các điều kiện kinh doanh, có kho 

và tủ trưng bày, phân bón tách biệt với thức ăn chăn nuôi, nhãn mác bao bì đầy 

đủ thông tin đúng quy định của pháp luật. 

Đoàn kiểm tra 15 Cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật, một số cơ sở chỉ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Các cơ sở kinh 

doanh thuốc và phân bón đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật về kho, kệ 

trưng bày và bảo quản sản phẩm. Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện. Người bán 

thuốc bảo vệ thực vật có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo 

vệ thực vật, các cơ sở đều có giấy chứng nhận buôn bán phân bón.Tuy nhiên, có 

01 cơ sở kinh doanh phân bón không có tên công ty sản xuất trên bao bì sản 

phẩm. Đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.750.000 đồng.  

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Đoàn đã lấy mẫu tại các cơ sở và hiện 

tại đang trong quá trình tiến hành gửi mẫu đến các Trung tâm do Bộ Nông 

nghiệp và PTNT chỉ định để kiểm tra chất lượng.  

So với 6 tháng đầu năm 2019 

- Tổng số vụ vi phạm: 02/07  

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành : 02/07  

- Số quyết định đã thi hành: 02/07  

- Số quyết định chưa thi hành xong: 0 

- Số tiền phạt thu được: 3.350.000 / 21.000.000đ 

- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0 

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 

2.2 Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị tiến 

hành 03 đợt thanh tra kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Phát hiện và xử lý vi 

phạm hành chính 05 vụ.  
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- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 05, trong 

đó: ( Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành: 03; Phòng 

Cảnh sát PCTP về môi trường (PC05) ban hành: 02). Tổng số tiền 22.000.000đ 

So với 6 tháng đầu năm 2019 

- Tổng số vụ vi phạm: 05/03 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành : 05/03 

- Số quyết định đã thi hành: 05/03 

- Số quyết định chưa thi hành xong: 0 

- Số tiền phạt thu được: 22.000.000 / 13.000.000đ 

- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0 

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 

2.3. Lĩnh vực Thủy sản 

Trong 6 tháng đầu năm 2020 tổng số vụ vi phạm hành chính giảm hơn so 

với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do đơn vị đã triển khai kịp thời Luật xử 

lý vi phạm hành chính và một số Nghị định quy định về Xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực chuyên ngành cũng góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh 

mẽ và nâng cao nhận thức của các cơ quan chức năng và người dân trong thi 

hành pháp luật qua đó giúp cho công tác xử phạt vi phạm hành chính đã đạt 

được những kết quả nhất định. Xử lý và ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính 08 trường hợp, phạt tiền 22.500.000 đồng. Tịch thu tang vật là 01bộ kích 

điện. 

So với 6 tháng đầu năm 2019 

- Tổng số vụ vi phạm: 08/07 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành : 08/07 

- Số quyết định đã thi hành: 08/07 

- Số quyết định chưa thi hành xong: 0 

- Số tiền phạt thu được: 22.500.000 /13.500.000đ 

- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 01 bộ 

kích điện, (chưa định giá được giá trị bằng tiền).  

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 

2.4. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục thực hiện công tác thanh tra, kiểm 

tra tại 99 cơ sở (17 tổ chức và 82 cá nhân). Trong đó, 47 cơ sở buôn bán phân 

bón; 40 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và 12 HTX sản xuất nông nghiệp. 

Đoàn thanh tra đã mời 9 trường hợp về trụ sở chi cục để giải quyết vụ việc.Tuy 
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nhiên để từng bước hướng dẫn người dân tuân thủ pháp luật, Chi cục đã áp dụng 

các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu đối tượng khắc phục hậu quả kịp 

thời theo thời hạn, chưa áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trường 

hợp nào. 

So với 6 tháng đầu năm 2019 

- Tổng số vụ vi phạm: 0/04 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành : 0/04 

- Số quyết định đã thi hành: 0/04 

- Số quyết định chưa thi hành xong: 0 

- Số tiền phạt thu được: 0 / 10.000.000đ 

- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0 

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 

2.. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạtđộng thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực 

chăn nuôi và thú y đã phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra, đã xử 

lýđúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định, hầu hết số vụ việcđã bị 

phát hiệnđềuđược xử lý theo quy định, số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

chăn nuôi và thú y được phát hiện ở lỗi:Buôn bán sản phẩm động vậttại một số 

chợ không có dấu kiểm soát giết mổ, không có tem vệ sinh thú y, bán thuốc thú 

y không có hóa đơn; không có trường hợp vi phạm ở mức độ nặng, dẫn đến truy 

tố hình sự. 

- Các đối tượng vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, 

có ý thức chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp, phạt tiền 4.900.000 đồng. 

So với 6 tháng đầu năm 2019 

- Tổng số vụ vi phạm: 18/07  

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành : 18/07  

- Số quyết định đã thi hành: 18/07  

- Số quyết định chưa thi hành xong: 0 

- Số tiền phạt thu được: 4.900.000 / 2.900.000đ 

- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0 

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 
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2.6. Lĩnh vực kiểm lâm 

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã đã phát hiện và lập biên bản 135 

vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 125 vụvới 75 đối tượng vi phạm(Trong 
đó: Tổ chức 2, cá nhân 73); Phạt tiền 877,95 triệu đồngvà tiền nộp tương đương 

giá trị phương tiện vi phạm 60 triệu đồng; tịch thu 221,827 m
3
 gỗ quy tròn các 

loại, 43,2 kg động vật rừng và nhiều loại lâm sản, phương tiện khác sung quỹ 

Nhà nước.  

So với 6 tháng đầu năm 2019 

- Tổng số vụ vi phạm: 75/85 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành : 75/85 

- Số quyết định đã thi hành: 75/85 

- Số quyết định chưa thi hành xong: 0 

- Số tiền phạt thu được: 937.950.000 / 509.800.000đ 

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

620.950.000 đồng 

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 

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 xuất phát từ các quy định pháp luật 

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

vi phạm hành chính 

- Tại điều 119 của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 

20/6/2012: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

“Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm 

việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện 

pháp theo thủ tục hành chính như: Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề”. Tuy nhiên, trong khi thực thi nhiệm vụ 

xử lý hành vi vi phạm trong việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón thì 

đại đa số đối tượng vi phạm là không có giấy phép hành nghề,buôn bán nhỏ lẻ 

nên không có các loại giấy tờ thuộc quyền tạm giữ của công chức thanh tra 

chuyên ngành, hoặc việc tạm giữ tang vật là thuốc bảo vệ thực vật để bảo đảm 

việc xử lý vi phạm hành chính không đảm bảo khả thi, bởi đối tượng có thể né 

tránh sẵn sàng không nhận lại tang vật và không chấp hành Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính do người có thẩm quyền ban hành. 

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

hóa bao nhiêu là lớn. 

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 

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 nhuận 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. 

Tại điều 33 của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định “ 

Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật” cao nhất chỉ đến 500.000 đồng. Do vậy, hiệu lực trong thực thi 

nhiệm vụ của công chức thanh tra chuyên ngành bị hạn chế. 

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

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

2.1. 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 sởchưa được đào tạo nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành 

chính, chủ yếu tự nghiên cứu văn bản và áp dụngdo 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. 

- Kinh phí hỗ trợ xăng xe đi đến địa bàn vùng sâu, vùng xa; bồi dưỡng 

độc hại khi tiếp xúc với hóa chất độc cho công chức thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra, kiểm tra còn hạn chế; phương tiện chuyên chở tang vật vi phạm về nơi xử lý 

chưa được trang bị. 

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, 

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 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 các lớp tập huấn, bồi dưỡng. 
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2.3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi 

phạm hành chính. 

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT và Công an Tỉnh đã ký kết quy chế 

phối hợp hoạt động giữa 02 đơn vị. 

2.4. Công tác báo cáo, thống kê 

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

các cơ quan chức năng được thanh tra S ở thực hiện nghiêm túc , đảm bảo theo 

yêu cầu, đúng thời gian quy định. 

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

- Điều kiện về biên chế , cơ sở vật chất còn thiếu , chưa đáp ứng được yêu 

cầu, nhiệm vụ đề ra. 

- Một số quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành còn thiếu 

tính khả thi trên thực tế. 

- Điều kiện kinh p hí còn hạn chế nên trong công tác tuyên truyền , phổ 

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

4. Đề xuất, kiến nghị 

- 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. 

- 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. 

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

chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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