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V/v tăng cường công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính 

            
 Kính gửi:                      

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Trong thời gian qua, công tác xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, 
đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện 
và xử lý kịp thời, đúng quy định, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã 
hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng 
thời chấn chỉnh một số tồn tại, thiếu sót tại cơ quan, đơn vị trong việc áp dụng 
các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định 
hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc chấp hành và thi hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, đất đai thuộc thẩm 
quyền của UBND thành phố còn nhiều hạn chế, chưa nghiêm; tỉ lệ chưa thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn cao (lĩnh vực xây dựng: 21,17%; đất 
đai: 47,68%); nhiều trường hợp chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 
nhưng chưa tham mưu hoặc ban hành quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả; việc theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện các quyết định xử lý 
vi phạm hành chính còn hạn chế; vẫn còn tình trạng chậm tham mưu, tham mưu 
xử lý chưa triệt để các hành vi vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm 
hành chính còn thiếu sót…

Để triển khai thi hành hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên 
quan, đảm bảo các quyết định xử lý vi phạm hành chính (Quyết định xử phạt, 
Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, Quyết định cưỡng chế…) được 
ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện một cách nghiêm 
minh, đúng pháp luật; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm 
hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 
và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp 
luật, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá 
nhân trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên 



môi trường, y tế, an ninh trật tự…; đôn đốc, nhắc nhở các trường hợp vi phạm 
chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả vi 
phạm theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu hoặc ban hành quyết định 
cưỡng chế thi hành hình phạt tiền đối với các trường hợp chưa chấp hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính; khi hết thời hạn thi hành tham mưu hoặc ban 
hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; khắc phục những thiếu 
sót trong quá trình xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (trong việc lập biên 
bản xử phạt, ra quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế), thường xuyên cập 
nhật cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực thi các quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính để có biện pháp xử lý, đối với những trường hợp khó khăn 
vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
kịp thời báo cáo để UBND thành phố chỉ đạo giải quyết. Lãnh đạo đơn vị, địa 
phương nào để xảy ra vi phạm hành chính, không xử lý kịp thời, tham mưu xử lý 
không đúng (biểu mẫu, thẩm quyền lập biên bản, trình tự thủ tục…), xử lý không 
triệt để thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

- Tổ chức thực hiện và tham mưu UBND thành phố thực hiện nghiêm, dứt 
điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả, quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch 
UBND xã, phường đã ban hành.

2. Giao Phòng Tư pháp: 
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, phường trong việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các 
quyết định xử lý vi phạm hành chính. Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng 
mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh, kiến nghị, tham mưu Chủ tịch 
UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, địa 
phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;                                                                     
- Sở Tư pháp;
- CT, PCT.UBND tp;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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