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BAN DÂN TỘC
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Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày {0 thángio năm 2016

BÁO CÁO
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016

Thực hiện văn bản số: 1351/STP-PQLXLVPHC ngày 19/9/2016 của Sở Tư 
pháp, về việc gửi báo cáo về công tác thi hành pháp luật năm 2016. Ban Dân tộc 
báo cáo như sau:

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

VÊ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

I. CỘNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT x ử  LÝ VI 
PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIÉT THI 
HÀNH LUẬT

Đe triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghi đinh số 
81/2013/NĐ-CP, Pháp lệnh số 09/2014/PL-UBTVQH13 và các văn bản quy định chi 
tiết thi hành; UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Ke hoạch số 167/KH-UBND ngày 
15/01/2016, về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

II. CÔNG TÁC XÂY DựNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÈ x ử  LÝ 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Nhằm thực hiện tốt quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị đinh 
số 81/2013/NĐ-CP yà Ke hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND 
tỉnh Ninh Thuận, về việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch 
167/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận; Ban Dân tộc đã xây 
dựng Ke hoạch số 04/KH-BDT ngày 22/01/2016 về xử lý vi phạm hành chính năm 
2016.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỞ BIẾN, BỒI DƯỠNG, TẬP 
HUẤN, HƯỚNG DẨN VỀ KỸ NĂNG, NGHIỆP v ụ  TRONG VIỆC TRIẺN 
KHAI THI HÀNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẠT x ử  l ý  VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH

Trong năm 2016, 100% cán bộ công chức cơ quan tham gia đầy đủ các đợt 
học tập về Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do ủ y  ban nhân dân tỉnh 
và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.
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Phối hợp cùng Sở văn hoá thể thao và du lịch, ủ y  ban nhân dân các huyện, 
thành phố, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Ninh Thuận tổ chức các hoạt động 
giao lưu văn nghệ thể dục thể thao và đưa tin kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan 
công tác dân tộc (03/5/1946 -  03/5/2016); tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -  2021; xâỵ dựng kế hoạch 
tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc 
thiểu số năm 2016; Ke hoạch mở lớp tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ- 
T T g ; '

IV. CÔNG TÁC KIẺM TRA, THANH TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP 
LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xác định việc kiểm tra, thanh tra các chính sách dân tộc là việc làm thường 
xuyên của Ban, hằng năm Ban Dân tộc xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, 
kiếm tra làm căn cứ để tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Trong 
thời gian qua, Ban Dân tộc đã tổ chức kiểm tra đối với các chính sách theo Quyết 
định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho 
đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015; Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt CT135 về hỗ trợ đầu 
tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, 
xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn và Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 
20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn 
đặc biệt khó khăn.

Ket quả thanh, kiểm tra của từng chương trình, dự án Ban Dân tộc đã gửi 
ƯBND tỉnh, các đơn vị có liên quan.

V. XÂY DựNG, KIỆN TOÀN TỎ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHÉ, 
CHUẨN BỊ CÁC ĐIÊU KIẸN c ơ  SỞ VẬT CHẤT BẢO ĐẢM CHO CÔNG 
TÁC THI HÀNH PHÁP LUẠT v ề  x ử  LY VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Ban Dân tộc giao cho cán bộ công chức 
Phòng Thanh tra đảm nhiệm; hiện nay với 01 biên chế thực hiện công tác chuyên 
trách về thanh tra và kiêm nhiệm công tác pháp chế của Ban, nên việc triển khai, 
thực hiện trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính chưa được chuyên sâu.

VI. CỒNG TÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ
Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê 

theo đúng quy định; cơ bản đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời gian.
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Phần thứ hai 
TÌNH HÌNH THỤ c  THI, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LY VI PHẠM HANH CHÍNH

I. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Công tác xử lý vi phạm hành chính được Lãnh đạo Ban quan tâm, chỉ đạo 

sâu sát, tuân thủ các quy định của pháp luật. Do thực hiện tốt các quy định của 
pháp luật, nên công tác xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị chưa xảy ra.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC x ử  PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Ban Dân tộc chưa xử phạt vi phạm hành chính nào trong năm 2016, vì vậy 

đơn vị không có số liệu để báo cáo phần này.

III. KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP x ử  LÝ HÀNH CHÍNH
Do Ban Dân tộc chưa xử phạt vi phạm hành chính nên chưa áp dụng các 

biện pháp xử lý nào về hành chính.

Phần thứ ba
NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YÉU TRONG THựC TIỄN THI 

HÀNH PHÁP LUẬT VÊ x ử  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN 
NHÂN VÀ ĐÈ XUẤT, KIÉN NGHỊ

Việc thực hiện xử lý vi phạm hành chính không xảy ra trong đơn vị, do đó 
để báo cáo nội dung những khó khăn, vướng mắc trong phần thứ ba này Ban Dân 
tộc chưa thực hiện được.

IV. ĐÈ XUẤT, KIÉN NGHỊ
- Đe nghị ƯBND tỉnh kiến nghị Trung ương quy định cụ thể, thống nhất về 

cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thành lập Phòng Pháp 
chế tại sở, ban, ngành trong toàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
của Ban Dân tộc, báo cáo Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:
-  Sở Tư Pháp;
- Trưởng Ban;
- Lưu VT, TTr.
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B M ầu số 2
b m g  t ỏ n g  h ợ p  só  liệ u  á p  d ụ n g  c á c  h ìn h  t h ứ c  x ử  ph ạ t  (*)

[ Ị I * N ĨỖ cỴl ^ 'em t îe° c<*° s°: ngày ÍQ../Ị0/2016 của Ban Dân tộc)
yTTi

YV*V 1/ ỹ
s ố  lượng quyết định áp dụng các hình thúc xử  phạt (quyết định)

H
Đối tuọn g  
bị xử  phạt

Tịch thu tang vật, 
phuong tiện

T ước Q SD G P, C C H N  
có thòi hạn

Đình chỉ hoạt động  
có thòi hạn

Trục xuất

H
ĩn Cảnh

cáo
Phạt tiền

T ổng số

Chia ra

T ổng số

Chia ra
rri Ả ATông sô

Chia ra
Tổng số

Chia ra

X ử  phạt 
chính

X ử phạt 
bổ sung

X ử phạt 
chính

X ử  phạt 
bổ sung

X ử  phạt 
chính

X ử phạt 
bổ sung

Xử phạt 
chính

X ử  phạt 
bổ sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cá nhân (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 N gư òi thành niên (A l) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N gư òi chua thành niên (A2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tổ chức (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
T ổng cộng (A+B)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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iY m u  5U J
 ____ * _____ _ - - v >  ■

Ẫ̂INÍG TÔNG HỢP SÓ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ(*)
ị '* (  ; „ ý \  (Kèm theo Báo cáo sổ: S.Ì../BC-BDT ngàyy1.ụ../fử'2016 của Ban Dân tộc)
[¿(ban dân m Ệ  * ỵ  — -_________   ...

X
1S

vs,*
— ~~"7----------

s ố  lu ọng quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (quyết định)

Đối tượng bị xử phạt

Ị ỷKhôi  phục 
lại tình  

trạng ban 
đầu

Khăc phục 
tình trạng ô 
nhiễm môi 
trường, lây 

lan dịch  
bệnh

Tiêu hủy 
hàng hóa, 
vật phẩm  

gây hại, văn  
hóa phẩm có 
nội dung độc 

hại

Nộp lại khoản 
thu bất hợp 

pháp hoặc số 
tiền bằng giá trị 

tang vật, 
phương tiện đã 
bị tiêu thụ, tẩu 

tán, tiêu hủy

Tháo dở  
công trình vi 

phạm

Đưa ra khỏi 
lãnh thổ Việt 
Nam  hoặc tái 

xuất hàng hoá, 
vật phẩm , 

phương tiện

Cải chính 
thông tin

Loại bỏ yêu tô vi 
phạm trên hàng 
hoá, bao bì hàng 
hóa, phuong tiện 

kinh doanh, 
vật phẩm

Thu hôi sản 
phẩm, hàng 
hóa không 
bảo đảm  

chất luọng

Các biện 
pháp khắc 
phục hậu 
quả khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cá nhân (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Ngiròi thành niên (A l) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngirời chưa thành niên (A2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tô chức (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tổng cộng (A+B): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Mầu số 4
^ fr g > 8 ^ N G  TỎNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

VÀ B^ °  ĐẢM LÝ v * PRẠM h à n h  c h ín h  (*)
f/„ z\z§(K èm  theo Báo cáo sổ: 3Á../BC-BDT ngày'fi).../{ể20I6 của Ban Dân tộc)

IỊ8AN OAN rocjç'J

s ồ ì^ ọ ộ g  (Ịuyết đính áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử  lý vi phạm hành chính (quyết định)

Tạm giũ' ngiròi

G iao cho giãU ìn h , tô chức quản lý 
nguòi bị đề nghị áp dụng BPXLH C  
trong thòi gian làm thủ tục áp dụng  

BPX LH C

Truy tìm đói tượng phải chấp hành 
quyết định đua vào TG D, CSG DBB, 
C SC N BB trong tru òng họp bỏ trốn Khám

ngưòi

Áp giải 
ngưòi vi 

phạm

Quản lý 
ngircri niró'c 

ngoài 
trong thòi 

gian làm thủ 
tục trục 

xuất

Tạm giữ TV, 
PT, GP, 
CCHN

Khám noi
í . . i  cât giâu

TV, PT

Khám  
phương  
tiện vận 

tải, đồ vật
Tổng số

Chia ra

Tông sô

Chia ra

Tông sô

Chia ra

N gười 
thành niên

N gu òi chưa 
thành niên

N gư òi thành  
niên

N gưòi chưa 
thành niên

N gưòi 
thành niên

N guòi chua  
thành niên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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o - Tổng số

C/DÕ>>
c*o*
t*- 

8, <i

o K)
GDTXPTT

ŨTQ

r ị ’

o w Dira vào TGD
nÈr

a
o j s v *

o ■fe. Đưa vào CSGDBB

tứ
1&5

E cg *

1 |§ X

o Ul Dira vào CSCNBB

r'

•c
3QTQ

© 0\ Tổng số
C/5Õ>>

o -a Nam o
Q»
o>>

Ç

o 00 Nữ 5'
ET

1
ŨTQ
cr

o V©
Số đối tưọng bị áp dụng biện pháp  

GDTXPTT theo quyết định 
của ủ y  ban nhân dân cấp xã

65,
-Ó
a

•c
3

arq
n
tù>

o 1—» 
o Tổng số

_  C/5
CO o>'

n  3e -  X  o *

Các 
B

PX
L

H
*

5*
"t
tù

CO

><
r

® - Đira vào TGD

85 ị-i - •
H X  q
1  n  •§

55
o

a
©>>

o K) Đưa vào CSGDBB

Chia 
ra

o  o  —  
■u * "  -5
5" v :  Q. 
c  «C

n
q
1TO

o Đưa vào CSCNBB

es ~  5
•g> Û* orq

*5’ n5T o

o Số NCTNT bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý 
vi phạm hành chính quản lý tại gia đình (đối tưọng)

o c/l Số đối tưọng đang chấp hành quyết định
H 

w 5 
“tì ẵ- 
*  S-

o Os
Số đối tượng đuọc giảm  

thòi hạn chấp hành quyết định
ò  s; 
ẽ° -  
H 3

o v |
Số đối tirọng được tạm đình chỉ 

chấp hành quyết định

Ố « 
o  S*
s»-ẽ■a <5
3“ 2*

o 00
Số đối tuọng được miễn 

chấp hành phần thòi gian còn lại

e  o  c* 

f |  

D* 
0 * * 0

o H-k
vo

Số đối tượng được hoãn 
chấp hành quyết định

q  ‘C-
1  ằ  
QTQ n  
W  &  rt

o K>
© S ố  vụ bị khiếu nại (vụ)

o N> Số vụ bị khỏi kiện (vụ)

s?

■o<

Os
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