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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

 6 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 239/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/6/2020 

của Sở Tư pháp về  báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 6 tháng đầu năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 

và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật 

Lãnh đạo sở luôn chỉ đạo sát sao với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. Đôn đốc, quán triệt cán bộ công chức cơ quan thực hiện nghiêm 

túc Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quy tắc ứng xử 

của cán bộ, công chức viên chức khi thi hành công vụ. 

Chỉ đạo Thanh tra, các phòng chuyên môn thuộc sở chấp hành nghiêm túc 

các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định 

của Chính phủ.  

Ngay từ đầu năm, sở đã xây dựng Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 

15/01/2020 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; 

Kế hoạch số 144/KH-STTTT ngày 19/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2020. 

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  

Sở thường xuyên đóng góp ý kiến cho các dự thảo luật,  Nghị định của Chính 

phủ cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định của Nhà nước thuộc 

lĩnh vực thông tin và truyền thông khi được xin ý kiến. 

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 

Sở đã tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Luật  Xử lý vi phạm hành chính, 

cũng như các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành, các quy 

định của Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Công tác tuyên 

truyền, phổ biến được tiến hành tại các cuộc họp giao ban cơ quan, đơn vị, sinh 
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hoạt chi bộ; đưa trên mạng nội bộ cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử và thông 

qua các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 

Sở không tổ chức cuộc thanh tra, kiểm tra. 

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Tình hình vi phạm hành chính 

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020, sở tổ chức 03 cuộc thanh tra, kiểm 

tra, trong đó 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối 

với 35 tổ chức, cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức, 05 cá nhân, tổng 

số tiền là 16.250.000 đồng, thu hồi 07 thiết bị thu phát sóng Wifi nhãn hiệu Dlink 

Wireless N150 Home Router xuất xứ Trung Quốc không có gắn dấu hợp quy.   

Qua thanh tra, kiểm tra, các vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông là 

vi phạm hành chính thông thường; các vụ việc không có tính phức tạp, chưa có vụ 

việc nào có dấu hiệu tội phạm truy cứu trách nhiệm hình sự, không có vụ việc nào 

vượt quá mức xử lý; không có đối tượng vi phạm nào là người chưa thành niên. 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Thông tin và 

Truyền thông đã thực hiện đúng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 

của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành. Sau thanh tra, các tổ chức, cá nhân 

đã nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

Tổng số vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý trong kỳ báo cáo: 06 vụ việc. 

3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

- Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính 06 lượt đối tượng, hình thức 

phạt tiền. Tổng số tiền xử phạt là: 16.250.000 đồng. Hình thức phạt bổ sung thu 

hồi 07 thiết bị thu phát sóng Wifi không có gắn dấu hợp quy.  

- Các loại hành vi vi phạm phổ biến: đại lý không niêm yết danh sách trò chơi 

G1, hoạt động quá thời gian quy định; Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, 

sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín 

của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác;  bán thiết bị thu phát sóng 

Wifi không có gắn dấu hợp quy... 

- Số quyết định xử phạt được thi hành: 6/6, đạt tỷ lệ 100%.  

- Tổng số tiền phạt thu được là: 16.250.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%. Giảm 40% 

số vụ so với cùng kỳ năm 2019. 

- Số lượng tang vật bị tiêu hủy: không. 
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- Phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu: Không có. 

- Số quyết định xử phạt chưa được thi hành: Không  

- Số quyết định hoãn, giảm, miễn thi hành phạt tiền: Không có. 

- Số vụ bị cưỡng chế thi hành: Không có.  

- Số vụ bị khiếu nại, khởi kiện: Không có. 

- Số vụ phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Không có  

- Số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự: Không có. 

Có phụ lục kèm theo. 

Trên đây là kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam báo cáo để Sở Tư pháp tổng hợp./. 

  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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