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BÁO CÁO
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021
Tiếp nhận văn bản số 2921/STP-TTr ngày 22/12/2021 của Sở Tư pháp V/v
báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Sở
Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH
PHÁP LUẬT VỀ Ử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật
và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật:

ử lý vi phạm hành chính

Trong năm 2021, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện Luật Xử lý vi
phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm
hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành
chính; Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về Triển
khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận…
1.2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính:
Sở KH&CN đã ban hành các văn bản triển khai công tác thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho cán
bộ, công chức với nội dung và hình thức phù hợp từng đối tượng, nhiệm vụ, lĩnh
vực được giao, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong thực thi
công vụ đối với Sở và đơn vị trực thuộc Sở.
1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về
kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý
vi phạm hành chính:
Thông qua các Hội nghị, hội thảo các cuộc họp giao ban… Lãnh đạo Sở luôn
quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức với nội dung và hình thức phù
hợp từng đối tượng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, góp phần nâng cao nhận thức
cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ đối với Sở và đơn vị trực thuộc Sở.
1.4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính:
- Thực hiện Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh
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nghiệp năm 2021. Theo đó, trong năm 2021 Sở KH&CN đã chỉ đạo Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng (TC-ĐL-CL) phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển
khai 09 đợt kiểm tra, khảo sát nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 96
cơ sở sản xuất, kinh doanh với 295 Phương tiện đo, 20 lô Hàng đóng gói sẵn, lấy
16 mẫu thử nghiệm. Các cơ sở được kiểm tra đã thực hiện tốt các quy định của
pháp luật, không xảy ra vi phạm.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện 03 đợt thanh, kiểm tra tại 43
doanh nghiệp, cơ sở, kiểm tra 136 PTĐ, lấy 22 mẫu thử nghiệm. Các cơ sở được
kiểm tra đáp ứng yêu cầu về nhãn hàng hóa và lưu hồ sơ công bố chất lượng sản
phẩm, hàng hóa đầy đủ; các mẫu hàng hóa thử nghiệm đều đạt yêu cầu về chất
lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Hầu hết các phương tiện đo
đều đạt yêu cầu về sai số đo lường, chỉ có 01 cơ sở vi phạm về đo lường (đứt dấu
niêm phong chì), cơ quan chức năng đã xử lý với số tiền 7,5 triệu đồng.
- Vai trò của cơ quan thanh tra là một chức năng thiết yếu, quan trọng trong
QLNN, thực hiện việc xem xét, đánh giá và xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp
luật quy định đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần trong việc
phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ
quan, tổ chức, cá nhân nhằm tạo nề nếp kinh doanh, công bằng, văn minh thương
mại, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học
và công nghệ tại địa phương.
II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
VỀ Ử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
2.1. Tình hình vi phạm hành chính:
- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa
học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực
khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng
bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong
lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Năm 2021, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác thanh
kiểm tra chuyên ngành các lĩnh vực như tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn
bức xạ hạt nhân, … nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động các lĩnh vực trên chấp
hành tốt các quy định của pháp luật. Vì vậy, tình hình vi phạm pháp luật đến mức
xử lý vi phạm hành chính không có. Các hành vi phạm khi được phát hiện đều bị
xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến
hành nhanh chóng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền.
2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính:
Trong năm 2021, trước diễn biến khá phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid
-19 nên một số cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tạm ngừng theo tinh thần
chung của tỉnh. Vì thế Sở KH&CN không có vụ việc nào xử lý vi phạm hành
chính.
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2.3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính:
Không có
III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC
TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ Ử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH,
NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ UẤT, KIẾN NGHỊ
3.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật
3.1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi phạm
hành chính: Không có
3.1.2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy
định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính:
Những quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi
phạm hành chính, có những chế tài xử lý chưa cụ thể để áp dụng với tình hình thực
tế đối với các cá nhân, hộ kinh doanh để chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt
vi phạm hành chính.
3.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật
phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành

ử lý vi

3.2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật
3.2.1.1. Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật:
Hằng năm Sở đều Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra cho
Thanh tra Sở và Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất
lượng cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong đó đảm bảo kinh phí, cơ
sở vật chất, kỹ thuật để các đơn vị triển khai thực hiện.
3.2.1.2. Tổ chức bộ máy, nhân sự:
Hiện nay, đội ngũ công chức tham gia công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính ít được bồi dưỡng, tập huấn đầy đủ nên việc áp dụng các văn bản
quy phạm pháp luật, các quy định hướng dẫn thi hành vẫn còn lúng túng.
Nguyên nhân: việc bồi dưỡng, tập huấn những văn bản quy phạm pháp luật về
công tác xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế.
3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập
huấn nghiệp vụ:
Lãnh đạo Sở luôn tạo mọi điều kiện để công chức của Sở tham gia các lớp bồi
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính.
3.2.3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm
hành chính:
Công tác phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm
hành chính được triển khai thực hiện theo đúng quy định khi có yêu cầu của cơ
quan chức năng.
3.2.4. Về việc báo cáo, thống kê:
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Sở KH&CN đều thực hiện công tác báo cáo, thống kê khi có yêu cầu của cơ
quan chức năng.
3.2.5. Về công tác kiểm tra, thanh tra:
Nhìn chung trong năm 2021, Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện
bám sát nội dung, thời gian theo kế hoạch đảm bảo thanh tra, kiểm tra đúng trọng
tâm, trọng điểm. Qua thanh tra, kiểm tra không có trường hợp nào vi phạm phải xử
lý. Bên cạnh đó vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 nên một số cuộc
thanh tra về chuyên ngành phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch
theo chủ trương của tỉnh.
3.2.6. Những khó khăn, vướng mắc khác: Không có
3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc
3.3.1. Nguyên nhân chủ quan:
Đội ngũ công chức tham gia công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính ít được bồi dưỡng, tập huấn đầy đủ nên việc áp dụng các văn bản quy
phạm pháp luật, các quy định hướng dẫn thi hành vẫn còn lúng túng.
3.3.2. Nguyên nhân khách quan:
Tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 nên một số cuộc thanh tra,
kiểm tra về chuyên ngành phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch
theo chủ trương của tỉnh.
3.4. Đề xuất, kiến nghị
- Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn những văn bản quy phạm pháp
luật về công tác xử lý vi phạm hành chính cho lực lượng thực hiện công tác thi
hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
- Sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành quyết
định xử phạt vi phạm hành chính, có những chế tài xử lý cụ thể để áp dụng với tình
hình thực tế đối với các cá nhân, hộ kinh doanh để chấp hành nghiêm các quyết
định xử phạt vi phạm hành chính.
Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTra.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Quang

