
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

ĐOÀN KIỂM TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /TB-ĐKT Sóc Trăng, ngày      tháng 8 năm 2022 

  
 

THÔNG BÁO 

Kết luận số 20/KL-ĐKT ngày 02/8/2022 của Đoàn kiểm tra tỉnh  

Sóc Trăng do ông Phạm Tuân, Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn 

về việc kết luận kiểm tra
 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng 

 

 

Trong thời gian ngày 08/6/2022, Đoàn kiểm tra (được thành lập theo 

Quyết định số 797/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng năm 2022) đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 

12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính; Trên cơ sở kết quả làm việc với Sở Xây dựng. Báo cáo số 

984/BC-SXD ngày 07/6/2022 về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của 

Sở Xây dựng (Báo cáo kiểm tra) và các thông tin, tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm 

tra tỉnh Sóc Trăng Thông báo công khai Kết luận kiểm tra
 
công tác thi hành pháp 

luật về XLVPHC tại Sở Xây dựng, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của Sở Xây dựng 

luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong thực 

hiện nhiệm vụ ban hành, triển khai thực hiện các văn bản có liên quan nhằm 

quản lý có hiệu quả việc áp dụng pháp luật về XLVPHC và đảm bảo áp dụng 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, 

phạm vi quản lý. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC 
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Lãnh đạo Sở Xây dựng đã chỉ đạo, điều hành, kịp thời xây dựng và triển 

khai thực hiện Kế hoạch
1
 quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong 

cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền hằng năm. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo 

các phòng chuyên môn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

công tác XLVPHC; quan tâm bố trí nguồn lực đảm bảo cho việc thi hành pháp 

luật về XLVPHC trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị tại cơ quan và 

trên địa bàn tỉnh. 

Giám đốc Sở Xây dựng đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong công 

tác quản lý nhà nước về XLVPHC, đạt nhiều kết quả quan trọng được nêu tại 

Báo cáo kiểm tra.  

Sở Xây dựng cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, thống kê số liệu đầy đủ, kịp 

thời, đúng biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 

14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý 

công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật.  

Báo cáo kiểm tra của Sở Xây dựng nêu trong kỳ không phát sinh trường 

hợp khiếu nại, tố cáo về XLVPHC thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính  

2.1. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

Qua công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, Thanh tra Sở thực hiện 

chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phối hợp với các địa phương kiểm 

tra đã phát hiện tổng cộng 23 vụ việc vi phạm hành chính. Trong đó: 

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2021 – 27/01/2022, Thanh tra Sở phát hiện 12 

vụ vi phạm theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai 

thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh 

doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 

động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và Nghị định 

số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.  

Từ ngày 28/01/2022 – 31/3/2022, áp dụng Nghị định số 16/2022/NĐ-CP 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, có hiệu lực thi hành ngày 

28/01/2022, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương kiểm tra trật tự xây dựng 

                                           
1
Kế hoạch số 350/KH-SXD ngày 09/3/2021 của Sở Xây dựng theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính theo thẩm quyền của Sở Xây dựng năm 2021; Kế hoạch 405/KH-SXD ngày 14/3/2022 của Sở 

Xây dựng thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Sở Xây dựng. 
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trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng tại 19 công trình và giao địa 

phương lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 11 trường hợp về trật tự xây 

dựng đối với các trường hợp xây dựng nhà ở sai giấy phép xây dựng 04 trường 

hợp, xây dựng không có giấy phép 07 trường hợp. 

- Người có thẩm quyền xử phạt ban hành 23 quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính với tổng số tiền xử phạt 707.500.000 đồng, cụ thể:  

+ Thanh tra Sở ra 12 quyết định xử phạt với số tiền: 417.500.000 đồng, cụ 

thể: 05 trường hợp cá nhân vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 120.000.000 

đồng; 07 trường hợp tổ chức vi phạm với tổng số tiền phạt là 297.500.000 đồng 

(có phụ lục kèm theo).  

+ Riêng các địa phương ra 11 quyết định xử phạt với số tiền 290.000.000 

đồng. 

+ 12 quyết định xử phạt thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Xây 

dựng ban hành đều đã chấp hành xong.  

- Không có trường hợp vi phạm chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách 

nhiệm hình sự hoặc tiếp nhận vụ việc chuyển đến, phải ra quyết định tịch thu 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, ban hành quyết định áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. 

2.2. Kết quả kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính  

Qua kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, nhận thấy cơ bản đúng 

trình tự, thủ tục và thẩm quyền ra quyết định xử phạt; hồ sơ lưu trữ gọn gàng, 

đầy đủ thành phần, chứng từ kèm theo đúng quy định, tuy nhiên có một số lưu ý 

cụ thể: 

- Hồ sơ xử phạt Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, biên bản vi phạm hành chính 

lập với bà Dung nhưng vắng mặt và ủy quyền cho người khác nhưng nội dung 

ủy quyền là thực hiện thủ tục xây dựng là chưa đảm bảo đúng đối tượng quy 

định, Trường hợp nếu không có mặt thì lập biên bản vắng mặt và có 01 người 

chứng kiến hoặc đại diện chính quyền địa phương chứng kiến theo quy định.  

- Biên bản VPHC của Nguyễn Thị Thùy Dung, Đỗ Trung Tín, Nguyễn 

Thanh Tiền ghi không đầy đủ thông tin của đối tượng vi phạm, còn để trống một 

số thông tin như: Ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, CMND/CCCD... 

 - Một số biên bản VPHC như: Biên bản VPHC Công ty TNHH Tư vấn 

kỹ thuật và xây dựng quốc tế I.C.P, Công ty TNHH Sáng Quang, Công ty Cổ 

phần Tổng Kỳ Hòa, hồ sơ Nguyễn Thanh Tiền trong biên bản nêu quyền giải 

trình chưa đầy đủ quyền theo quy định tại Điều 61 Luật XLVPHC (Chỉ ghi một 

quyền giải trình hoặc không ghi quyền giải trình).  
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3. Đánh giá tính hợp lý của các quy định pháp luật về XLVPHC 

Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về XLVPHC đã được Sở Xây 

dựng quan tâm, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Tuy 

nhiên, việc thực hiện pháp luật XLVPHC vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, 

một số ít quy định chưa cụ thể được Sở Xây dựng kiến nghị, đề xuất tại Báo cáo 

kiểm tra. 

Tại buổi làm việc, những khó khăn, vướng mắc do đơn vị đặt ra được các 

thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi, hướng dẫn theo đúng quy định pháp luật 

XLVPHC và các văn bản có liên quan, nhận được sự đồng tình, thống nhất của 

các đại biểu tham dự. 

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác xử lý vi phạm hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng thời gian qua còn một số tồn tại, 

hạn chế cần khắc phục đã được nêu tại mục 2.2 Kết luận này.  

2. Nguyên nhân 

Nguyên nhân của tồn tại hạn chế nêu trên là do thời gian qua áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực 

hiện trình tự, thủ tục có liên quan đến XLVPHC. Đồng thời, công chức tham 

mưu lĩnh vực XLVPHC của đơn vị chưa nhiều, việc bố trí thời gian chưa hợp lý, 

từ đó tham mưu cho lãnh đạo đơn vị đôi lúc chưa kịp thời, thiếu sót. 

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA  

Qua kết quả kiểm tra, để đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp 

luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại Sở Xây dựng. Đoàn kiểm 

tra kiến nghị: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

XLVPHC cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng bằng nhiều hình thức thích hợp, chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho 

người dân nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật nói chung và 

pháp luật về XLVPHC nói riêng. Đặc biệt quan tâm triển khai Luật Xử lý VPHC 

năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra xử lý kỷ 

luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC… và các Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kịp thời 

xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

- Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành 

chính cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan về các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. 

- Chỉ đạo tổ chức pháp chế hoặc tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương 

đương thuộc cơ quan, giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý người có thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính thực hiện việc tự kiểm tra các hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính để kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính (nếu có). 

Trên đây là Thông báo kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC gửi tới
 
Sở Xây dựng để biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trưởng Đoàn kiểm tra; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Website Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, ĐKT. 

KT.TRƯỞNG ĐOÀN  

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Đinh Hoàng Muôn 
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