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BÁO CÁO 

V/ v tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung  

một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 

 

Thực hiện Công văn số 977/STP-QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP ngày 

11/10/2019 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Sau khi nghiên cứu dự thảo Sở Nông 

nghiệp và PTNT cơ bản thống nhất nội dung Dự thảo và góp ý bổ sung một số Điều 

như sau: 

- Tại Mục 25,  Điều 1có ghi “2. Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra Cục 

Hàng không, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải, Chánh thanh tra Cục An toàn bức xạ và 

hạt nhân, Chánh thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Chi cục trưởng Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục về bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản, quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp, phát triển nông 

thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Tần số khu 

vực và các chức danh tương đương có thẩm quyền xử phạt thuộc cơ quan được 

Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:” 

Đề nghị thay cụm từ Chi cục trưởng Chi cục về bảo vệ thực vật, thú y, thủy 

sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp, phát 

triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, thành cụm từ là “Chi cục 

trưởng của các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT:  Trồng trọt và bảo vệ 

thực vật,Chăn nuôi và thú y, Thủy sản, Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy 

sản,Thủy lợi, Kiểm lâm, Phát triển nông thôn…”. 

- Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012: Phạt 

tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của 

Luật này nhưng không quá 500.000 đồng. Đề nghị sửa đổi tăng thẩm quyền xử phạt 

cho công chức thanh tra, thanh tra viên chuyên ngành để xử lý vụ việc đột xuất khi 

đang thi hành công vụ: Phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương 

ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 2.000.000 đồng. 

Lý do đề xuất tăng: Hiện nay một số nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính theo ngành, lĩnh vực được sửa đổi, bổ sung, thay thế đều quy định tăng mức xử 

phạt đối với các hành vi vi phạm, do đó mức xử phạt không quá 500.000 đối với chức 
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danh quy định tại khoản 1, điều 46 Luật xử vi phạm hành chính 2012 không còn phù 

hợp. 

 - Tại điểm 40, Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 66: 

Đề nghị thêm cụm từ “Gia hạn” vào sau từ đồng ý và sửa lại như sau: 

“...thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng 

trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn và được thủ trưởng trực tiếp ra quyết 

định đồng ý gia hạn bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.” 

- Tại điểm 42, Điều 1 sửa đổi, bổ sung các khoản 1 và 2 Điều 76: 

Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Hoặc cơ quan có thẩm quyền” vào sau cơ 

quan y tế và sửa lại như sau: 

Trường hợp cá nhân gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do bệnh hiểm nghèo, 

tai nạn thì phải có xác nhận của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp 

huyện trở lên.  

- Tại điểm 72, Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 125: 

Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Phương tiện”vào sau từ tang vật và sửa lại 

như sau: 

“ a, Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết 

định xử phạt hoặc để định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính làm căn cứ 

xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt;” 

- Tại điểm76 bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 126: 

Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “tạm giữ”, “giấy phép, chứng chỉ hành nghề ” 

và bỏ cụm từ “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” và sửa lại như sau: 

"4a. ... thì người có thẩm quyền tạm giữ phải ra quyết định tịch thu giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề để xử lý theo quy định tại Điều 82 của Luật này và quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công." 

Trên đây là góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi 

phạm hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị./. 

 

Nơi nhận:                          

- Sở Tư pháp;  

- Lưu: VT, TTra                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 
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