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BÁO CÁO 

Tình hình thi hành pháp luật về  

xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021  

 

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo số 

liệu xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 

Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2021 đã xử lý: 

- Số vụ việc vi phạm hành chính: 04 vụ; 

+ Số vụ việc đã bị xử phạt: 04 vụ; 

- Đối tượng bị xử phạt: 04 đối tượng; 

+ Tổ chức: 02 đối tượng; 

+ Cá nhân: 02 đối tượng. 

2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 04; 

- Số quyết định đã thi hành: 04; 

- Số tiền phạt thu được: 17.000.000đ; 

- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: không. 

- Số quyết định bị khiếu nại: không. 
II. KẾT QUẢ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 

1. Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính: không. 

2. Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: không. 

3. Tình hình thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính: không. 

Trên đây là báo cáo số liệu xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 

2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh gửi Sở Tư pháp tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT, TTr. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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