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             UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                           

     Số: 852/BC-VHTT-XLVPHC                Nha Trang, ngày 02  tháng  7  năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  

6 tháng đầu năm 2018 (từ 01/01/2018 đến 30/6/2018) 

                                         

                                 Kính gửi :  

                                                 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                                 - Phòng Tư pháp thành phố. 

Thực hiện quy định của 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 và 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, Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính của đơn vị như sau: 

I. 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 

Đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch, quảng cáo, bưu chính, viễn thông các văn bản quy phạm pháp luật 

như sau:  

1. Văn bản Luật: Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật 

Quảng cáo ngày 21/6/2012; Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Luật Thể dục, 

thể thao ngày 29/11/2006; Luật Du lịch ngày 19/6/2017; Luật Sở hữu trí tuệ 

ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 

ngày 19/6/2009; Luật Xuất bản ngày 20/11/2012; Luật báo chí ngày 05/4/2016; 

Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Luật viễn thông ngày 23/11/2009; 

Luật bưu chính ngày 17/6/2010. 

2. Văn bản dưới Luật:  

a) Nghị định:  

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng 

cáo; Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 

28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 



 

2 

 

của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 

158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ 

thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ 

thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 

23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Du lịch; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; 

phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 

của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, 

xuất bản; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 

174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số 

vô tuyến điện; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ; 

b) Thông tư: Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017, 

Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017, Thông tư số 02/2018/TT-

BVHTTDL ngày 19/01/2018, Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 

19/01/2018, Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018, Thông tư số 

05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối 

với môn Cầu lông, Teakwondo, Karate, Bơi, Lặn, Billiards & Snooker, Bóng 

bàn; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 

07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực 
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gia đình; Thông tư số 23/2013/TT–BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ 

LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Trong quý I, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã chỉ đạo Đội Kiểm 

tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố xây dựng và tham mưu, trình 

UBND thành phố ban hành các Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Luật Xử lý 

vi phạm hành chính như: 

- Kế hoạch số 139/KH-VHTT-BCVT ngày 19/12/2017 của Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa – thông tin về kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước trên địa 

bàn thành phố năm 2018;  

- Kế hoạch số 1441/KH-VHTT-BCVT ngày 19/12/2017 của Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa – thông tin về kiểm tra hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố năm 2018;  

- Kế hoạch số 1453/KH-VHTT ngày 20/12/2017 của Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa – thông tin về kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, bar trên 

địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018;  

- Kế hoạch số 1454/KH-VHTT ngày 20/12/2017 của Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa – thông tin về kiểm tra hoạt động quảng cáo không đúng quy 

định trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018;  

- Kế hoạch số 429/KH-VHTT ngày 06/4/2018 của Đội Kiểm tra liên ngành 

văn hóa – thông tin về kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Thể dục Thể thao 

trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018;  

- Kế hoạch số 467/KH-VHTT-DSVH  ngày 16/4/2018 của Đội Kiểm tra 

liên ngành văn hóa – thông tin về kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội  

trên địa bàn thành phố Nha Trang đợt 1 năm 2018;  

- Kế hoạch số 81/KH-VHTT –DL ngày 16/01/2018 của Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa – thông tin về kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn 

thành phố Nha Trang năm 2018;  

- Kế hoạch số 95/KH-VHTT-DL ngày 17/01/2018 của Tổ Kiểm tra liên 

ngành theo QĐ số 7338/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND thành phố Nha 

Trang về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo 

khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang 

năm 2018. 

III. 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 
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Phòng Văn hóa và Thông tin đã biên tập các bài tuyên truyền đề nghị Đài 

Truyền thanh các xã, phường thu âm và phát trên hệ thống Đài truyền thanh cơ 

sở các nội dung tuyên truyền như: Các quy định về viết đặt biển hiệu, bảng 

quảng cáo của Luật Quảng cáo, An toàn giao thông, dịch cúm gia cầm, thanh 

niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ năm 2018, Chỉ thị 45 

về người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Chính trị. Chuyển các đĩa CD có nội 

dung tuyên truyền về Biển, đảo; an toàn giao thông; gia đình; bình đẳng giới… 

về Đài Truyền thanh xã, phường để phát trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.  

IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018, Phòng Văn hóa và Thông tin đã 

chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin kiểm tra:  

- Số quyết định xử phạt VPHC đã được ban hành: 29 quyết định, giảm 12 

quyết định so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

+ Xử phạt tổ chức: 16 quyết định 

+ Xử phạt cá nhân: 13 quyết định (Nam: 07 quyết định; Nữ: 06 quyết định). 

Không có xử phạt người chưa thành niên. 

- Số quyết định xử phạt VPHC đã thi hành: 24 quyết định; chưa thi hành : 

05 quyết định. (trong đó: nghỉ kinh doanh: 01; đang đôn đốc nộp phạt: 04) 

- Số tiền phạt thu được: 238.719.500 đồng. 

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

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: Không. 

- Việc áp dụng hình thức xử phạt tiền thường xuyên; ít áp dụng hình thức 

cảnh cáo.  

- Biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với các Điều, khoản được quy 

định. (kèm mẫu số 1). 

- Số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính (Mẫu số 5): Không có. 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính 6 tháng đầu năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha 

Trang. 

Kính báo cáo./. 

Nơi nhận:                                                                             TRƯỞNG PHÕNG 
- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Long, Trâm (4 bản). 

 

                                                                                               

 

                                                                                Đinh Văn Cường 
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