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BÁO CÁO 

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính năm 2021 

 
Thực hiện Công văn số 05/STP-XDKTVB&QLXLVPHC ngày 06/01/2022 

của Sở Tư pháp về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả, cụ thể như sau: 

I. Kết quả triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC:  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thi hành pháp luật: 

 - Tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc Luật Xử lý VPHC; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý VPHC năm 2012; Nghị định 

118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 

14/12/2018 quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; các văn 

bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về vi 

phạm hành chính.  

- Tổ chức kiểm tra rà soát, theo dõi tình hình áp dụng văn bản quy phạm 

pháp luật về xử lý VPHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy định không khả thi, không phù hợp 

với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.  

2. Công tác xây dựng, thực hiện pháp luật 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thanh, kiểm tra hàng năm, Sở 

đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-SKHĐT ngày 02/02/2021 về kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra năm 2021; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 225/KH-SKHĐT ngày 

08/02/2021 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư năm 2021.  

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan 

trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tuyên truyền, phổ 

biến Luật Xử lý VPHC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý VPHC 

năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan về việc tập huấn luật và các văn 

bản hướng dẫn thi hành thuộc phạm vi của ngành; triển khai thực hiện theo Kế 

hoạch số 247/KH-SKHĐT ngày 18/02/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2021. 

* Kết quả: tuyên truyền, phổ biến Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 

17/6/2020, các Nghị định của Chính phủ: Số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan cho các đồng chí Lãnh đạo, các 
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đồng chí cán bộ trưởng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên các phòng, ban, 

trung tâm thuộc thuộc Sở, ban, ngành của tỉnh. Tổng số 180 học viên. 

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

phạm hành chính: 

Theo Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt năm 2021 trong đó: Thanh tra 

việc chấp hành quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện 

Kim Bảng giai đoạn 2019-2020; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư, thực hiện Luật Doanh nghiệp đối 

với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam (10 doanh nghiệp). 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức 

tạp, Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở tạm dừng các cuộc thanh 

tra, kiểm tra theo Kế hoạch và điều chỉnh một số cuộc sang năm 2022. 

II. Tình hình VPHC và áp dụng pháp luật về xử lý VPHC: 

1. Tình hình VPHC: 

- Tình hình vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư quản lý 

nhìn chung không tăng về số lượng, quy mô và tính chất vi phạm. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đã tuân thủ theo 

đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư 05/2014/TTCP ngày 16/10/2014 của 

Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của 

Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Các hành vi vi 

phạm bị phát hiện qua công tác thanh tra đều được xử lý, đảm bảo khách quan, 

công bằng, đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

2. Tình hình xử phạt VPHC: 

- Trong năm 2021, đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành 

chính đối với 06 doanh nghiệp. Hành vi vi phạm được phát hiện thông qua: thực 

hiện thủ tục tại Sở (Công ty CP ĐTPT  hạ tầng đô thị Hà Nam; Công ty TNHH 

I.D Tech Vina; Công ty TNHH Kim Cường); thực hiện kết luận thanh tra của 

Thanh tra tỉnh (Công ty TNHH XD Mỹ Đà); qua kiến nghị, phản ánh của công 

dân (Công ty CP Cảng Thái Hà; Công ty CP Nồi hơi Bách Khoa).  

- Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền mặt, với tổng số tiền là 

12.000.000 đồng đối với 03 tổ chức, cụ thể: 

+ Phạt 5.000.000 đồng đối với Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà. 

+ Phạt 5.000.000 đồng đối với Công ty TNHH Kim Cường. 

+ Phạt: 2.000.000 đồng đối với Công ty CP Nồi hơi Bách Khoa. 

Việc thi hành quyết định xử phạt VPHC đã được thực hiện đầy đủ. 
 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 

2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC 
- Sở Tư pháp (để t/hợp); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, TTS.  
  
  
  

  

 Lê Đức Phúc 
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