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BÁO CÁO
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
6 tháng đầu năm 2021
Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số: 781/STP-TTra
ngày 25/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam về báo cáo công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Sở Thông tin và
Truyền thông báo cáo kết quả như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT
XLVPHC VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật XLVPHC
Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân biết
và hiểu rõ Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt xi phạm
hành chính của ngành Thông tin và Truyền thông trên các phương tiện thông tin
đại chúng như báo, đài, trên website của Sở tại địa chỉ:
http://www.stttt.quangnam.gov.vn.
Thường xuyên tổ chức các Hội nghị tập huấn, triển khai quán triệt các văn
bản có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính ngành Thông tin và Truyền
thông.
Thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và
cương quyết xử lý dứt điểm, triệt để mọi hành vi vi phạm hành chính. Qua các
cuộc thanh, kiểm tra đã thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá
nhân những văn bản pháp luật qua đó nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm túc
các quy định của pháp luật về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông,
2. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính
- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện: 04 cuộc, trong đó: Kiểm
tra đột xuất 01 cuộc, kiểm tra theo kế hoạch: 03 cuộc.
- Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra (cá nhân, tổ chức): 07 tổ chức, cá
nhân.
- Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: tần số và thiết bị vô tuyến điện, hoạt
động in, quản lý thuê bao di động trả trước, tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc
gọi rác, xây dựng, phát triển hạ tầng trạm BTS và việc thực hiện công tác kiểm
định trạm BTS.
II. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Tình hình vi phạm hành chính

Từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020 tình hình vi phạm hành chính ngành
thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh qua thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch
và đột xuất: chưa phát hiện vi phạm
2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính: không có
3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: không có
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP, NGUYÊN NHÂN VÀ
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá chung
Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7
năm 2013, theo đó tăng thẩm quyền xử phạt cho Chánh Thanh tra Sở sẽ góp
phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị xử phạt
nhanh chóng thi hành quyết định xử phạt, nâng cao tính kịp thời và hiệu quả của
việc xử phạt vi phạm hành chính, giảm tình trạng dồn việc xử phạt lên cấp trên.
Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra Sở Thông tin
và Truyền thông thường xuyên tổ chức học tập nghiên cứu các văn bản pháp
luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đặc biệt là những nội dung thuộc
ngành quản lý. Sau mỗi cuộc thanh, kiểm tra đều tổ chức kiểm điểm rút kinh
nghiệm.
Qua công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật tại cơ quan, đã góp phần
vào việc nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức. Chủ
động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên
chức.
2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân
Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Thông tin và Truyền thông
chưa đáp ứng được yêu cầu cần phải được quan tâm hơn nữa.
Kinh phí hoạt động chủ yếu chỉ dành cho quản lý hành chính nên các hoạt
động như tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường năng lực quản lý Nhà
nước nên công tác tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn.
Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan chưa nhịp nhàng,
việc xử lý các vi phạm trong các đợt kiểm tra mang tính giáo dục chưa cao và
chưa kiên quyết.
3. Đề xuất giải pháp, kiến nghị
Tiếp tục tổ chức tốt việc phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính mà cụ
thể là Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Thông tin và
Truyền thông đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức.
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp,
cung cấp thông tin trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.
Kiện toàn tổ chức thanh tra bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác kiểm
tra và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động Thông tin và Truyền thông trên
địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính 6 tháng đầu năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông gửi Sở Tư pháp
theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
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