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BÁO CÁO 

       Tình hình và kết quả thực thi pháp luật và xử lý vi phạm hành chính            

  

Thực hiện văn bản số 272/HĐND-ĐGS ngày 25/8/2017 của Hội đồng nhân 

dân  tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của Đaoàn 

Giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch báo cáo tình hình và 

kết quả thực thi pháp luật và xử lý vi phạm hành chính từ 01/7/2012 đến 01/8/2017) 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ XLVPHC 

1. Đặc điểm tình hình          

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 

(trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa 

phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm 

vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của 

pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính được Đảng ủy, Ban Giám đốc 

sở quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức thực 

hiện nghiêm túc đúng theo quy định của Luật và các văn bản có liên quan. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản, triển khai thực hiện 

pháp luật về XLVPHC: 

- Giám đốc Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính. 

- Chánh Thanh tra Sở trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về xử lý vi phạm hành 

chính, đồng thời là người trực tiếp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính. 



- Hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các Quyết định, Kế 

hoạch trực tiếp và phối hợp các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm 

tra về công tác văn hóa, thể thao và du lịch, trọng tâm là công tác thanh tra chuyên 

ngành về văn hóa, dịch vụ văn hóa, bản quyền tác giả, quảng cáo, viết đặt biển hiệu, 

, các cuộc thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng, kết hợp làm tốt công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 

3. Công tác phổ biến, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản lý nhà nước và nghiệp vụ XLVPHC: 

- Sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành và có hiệu lực, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung của luật và 

các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động 

trong cơ quan, đồng thời chuyển tải trên mạng eoffice của cơ quan cho toàn thể cán 

bộ, công chức tự nghiên cứu; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các huyện thị xã, 

thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử 

lý VPHC như:  uật   VPHC năm 2012  Nghị định số  1/201 /NĐ-CP ngày 

19/7/201  của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của  uật XLVPHC, 

Nghi định 15 /201 /NĐ-CP Ngày 12/11/201  quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định 1 1/201 /NĐ-CP 

ngày 16/10/201  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác 

giả, quyền liên quan, Nghị Định 2 /2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính Phủ 

sữa đổi một số điều của Nghị định 1 1/201 /NĐ-CP và nghị định 15 /201 /NĐ-

CP.. Trong đó quan tâm đến những đối tượng có nguy cơ vi phạm, người có thẩm 

quyền xử lý và mọi tầng lớp nhân dân để giám sát việc thực hiện. Hình thức tuyên 

truyền khá đa dạng, phong phú thông qua hội nghị, các buổi họp; lồng ghép vào các 

buổi sinh hoạt chi bộ, công đoàn, các lớp tập huấn. 

- Hằng năm Sở luôn cử cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành 

chính tham gia các lớp tập huấn về xử lý vi phạm hành chính do Thanh tra chính 

phủ, Thanh tra bộ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, do đó nhận thức 

của cán bộ, công chức được nâng cao góp phần vào sự ổn định chính trị của cơ 

quan, đơn vị. 

4. Công tác phối hợp xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Để tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc  uật Khiếu nại, Luật Tố cáo, 

Luật Thanh tra; Nghị định số  6/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; nhằm 

chấn chỉnh kỷ cương hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt 



động thanh tra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, hoạt động 

thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển 

khai và tổ chức thực hiện tương đối tốt; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo 

phát sinh. Qua thanh tra đã phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản 

lý nhà nước, những bất cập trong cơ chế, chính sách. Đã xử lý các tập thể, cá nhân 

sai phạm  đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, góp phần tăng 

cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

5. Các điều kiện đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
cống tác XLVPHC 

- Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính:  

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không bố trí bộ phận thực hiện quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính riêng, mà giao cho Thanh 

tra Sở thưc hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. 

+ Không có công chức chuyên trách chỉ có Chánh Thanh tra, phó Chánh Thanh 

tra và Thanh tra viên kiêm nhiệm công tác xử lý vi phạm hành chính theo thẩm 

quyền quyền quy định của pháp luật. 

+ Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số  1/201 /NĐ-CP 

Sở giao cho phòng Tổ chức cán bộ là bộ phận chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cử cán bộ chuyên trách thực hiện công 

tác này. Kinh phí để đảm bảo thực hiện công tác này đã được bố trí đầy đủ, Thanh 

tra Sở thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

- Cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xử 

lý vi phạm hành chính:  

+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật còn nhìn chung còn thiếu thốn; lực 

lượng cán bộ, công chức làm công tác  PVPHC còn phải kiêm nhiệm nhiều việc; 

biên chế, kinh phí chưa bảo đảm cho việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC.  

II. TÌNH HÌNH THỰC THI, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XLVPHC 

1. Tình hình, kết quả xử phạt vi phạm hành chính: 

- Số vụ việc vi phạm  bị phát hiện, số vụ vi phạm đã bị xử phạt trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua các năm:  



Từ 01/7/2013 đến 01/8/2017 đã phát hiện số vụ việc vi phạm là 188 trường 

hợp, cảnh cáo  2 trường hợp, đã ra 106 quyết định xử phạt với số tiền 

là 207.500.000 đồng, trong đó chủ yếu đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện và Thanh 

tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền quy 

định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua các năm: Số 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành là 106; số quyết định đã 

thi hành là 106, cơ bản các quyết định xử phạt vi pham hành chính của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đều được các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc. 

- Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã được Thanh tra sở và các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy 

định của Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên công tác xử lý  vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn gặp rất nhiều khó 

khăn. 

- Các lĩnh vực thưởng xảy ra vi phạm là lĩnh vực Quyền tác giả quyền liên 

quan, Không đảm bảo đủ diện tích phòng Karaoke theo quy định, kinh doanh 

Karaoke không đúng nội dung ghi trong giấy phép, Không bảo đảm đủ ánh sáng tại 

phòng karaoke theo quy định Tàng trữ trái phép phim có nội dung cấm phổ biến với 

số lượng từ 10 đến dưới 50 bản, Không thông báo hoặc thông báo không đúng về 

nội dung quảng cáo trên bảng, băng-rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi 

thực hiện quảng cáo, Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao 

thông Tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng, Không 

thông tin rõ ràng, công khai về số lượng, chất lượng và niêm yết giá cả các dịch vụ, 

hàng hóa cho khách du lịch, Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ 

lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch theo 

quy định. 

Nguyên nhân xảy ra vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là do 

các cơ sở kinh doanh chưa năm rõ các quy định về kinh doanh và hoạt động văn hóa 

thể thao và du lịch...  

- Hình thức xử phạt chính chủ yếu là phạt tiền. 

 III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 

Luật xử lý vi phạm hành chính ra đời là công cụ quan trọng trong hoạt động 

quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - 

xã hội của đất nước. Ðây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng 



ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được 

Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ra đời nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính 

sách của Ðảng và Nhà nước về cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đấu tranh 

phòng, chống vi phạm hành chính đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục 

hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người 

dân và doanh nghiệp". Các quy định cụ thể trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, 

điển hình là các quy định về trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, các quy 

định về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, các quy 

định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng và thi hành các biện 

pháp xử lý hành chính... được quy định theo tinh thần bảo đảm tính công khai, minh 

bạch nhưng rất chặt chẽ, rõ ràng, hiệu quả, để thật sự thuận lợi, dễ dàng cho người 

dân chấp hành pháp luật và lực lượng chức năng thực thi công vụ trong thực tiễn; 

góp phần làm tăng ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động, 

kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, từ đó hoạt động kinh doanh 

mang lại hiệu quả cao hơn. Điều đó sẽ có tác động tích cực qua lại với các ngành, 

lĩnh vực khác nhau của cả nền kinh tế - xã hội của đất nước như thương mại, giao 

thông, môi trường, dân trí, bảo vệ quyền lợi người tiêu dung. 

Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định toàn diện, đầy đủ nội dung về vấn 

đề theo dõi, quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính trên tinh thần đổi mới cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thật sự của 

công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính mà các Pháp lệnh Xử 

lý vi phạm hành chính trước đây chưa quy định. Ðây cũng là nhân tố quan trọng bảo 

đảm thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính nghiêm túc, thống nhất, chính xác, 

hiệu quả, bảo đảm đầy đủ các quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức đã được Hiến pháp quy định trong xử lý vi phạm hành chính.  

IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, BẤT CẬP TRONG 

THI HÀNH LUẬT XLVPHC; NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH 

NGHIỆM 

- Trong việc xử phạt vi phạm hành chính vẫn có những đối tượng chưa hiểu rõ 

được hành vi vi phạm, khung hình phạt quá lớn so với tài sản tạm giữ gây khó khăn 

cho cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết vụ việc. 

- Nguyên nhân: Do trình độ và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số đối 

tượng vi phạm hoặc nhận thức được hành vi vi phạm nhưng cố tình, chậm thi hành 

quyết định xử phạt. 



V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

THI HÀNH LUẬT XLVPHC 

 - Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung tăng thẩm 

quyền xử phạt cho các chức danh cơ sở, là cấp trực tiếp phát hiện, thụ lý phần lớn 

các vụ việc vi phạm hành chính, nhằm nâng cao sự chủ động của các chức danh có 

thẩm quyền xử phạt ở cấp cơ sở, giảm tình trạng dồn việc xử phạt lên cấp trên góp 

phần nâng cao tính kịp thời, sát thực tế, hiệu quả của việc xử phạt vi pham hành 

chính.  

-  Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các 

lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác xử phạt vi 

phạm hành chính. Khi tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về lĩnh vực xử phạt vi 

phạm hành chính, bên cạnh việc truyền đạt phổ biến kiến thức pháp luật nên dành 

nhiều thời gian để đi sâu vào những lĩnh vực cụ thể đã xảy ra trong thực tiễn, cách 

xử lý vấn đề, kinh nghiệm giải quyết thực tiễn, giải thích những vướng mắc trong 

thực tế… để đội ngũ công chức làm công tác xử phạt vi phạm hành chính tiếp thu, 

nắm bắt được vấn đề để tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong công tác này được 

tốt hơn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Ban pháp chế HĐND tỉnh; 

- Sở Tư pháp 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng Sở; 

-  ưu: VT. 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                           Đã ký 

 Nguyễn Văn Hạnh 
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