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ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CAO LỘC 

 

Số: 45 /HD-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Lộc, ngày 02 tháng 8 năm 2019 

  
HƯỚNG DẪN  

V/việc lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 

 

Thực hiện Công văn 2379/STP-TTr, ngày 09/7/2019 của Sở Tư pháp V/v 
tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; Kế hoạch 
hàng năm của UBND huyện về quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi 
phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra, theo dõi 
cho thấy việc lập hồ sơ XPVPHC (đặc biệt là lập Biên bản VPHC và ban hành 
Quyết định XPVPHC) có những ưu điểm, hạn chế chủ yếu như sau:  

I. ƯU ĐIỂM 

1. Việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng có hành vi vi 
phạm được thực hiện cơ bản kịp thời, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Việc ban hành quyết định xử phạt của người có thẩm quyền xử phạt đa số 
bảo đảm về căn cứ ban hành quyết định xử phạt, đúng thẩm quyền xử phạt, thời 
hạn ra quyết định xử phạt.  

3. Việc thực hiện trình tự, thủ tục xử phạt VPHC đa số bảo đảm quy định 
của Luật XLVPHC; hồ sơ xử phạt cơ bản được lưu theo Điều 57 của Luật 
XLVPHC (biên bản VPHC, Biên bản xác minh (nếu có); quyết định xử phạt và các 
tài liệu có liên quan). 

II. HẠN CHẾ, THIẾU SÓT 

1. Đối với Biên bản VPHC 

1.1. Việc lập Biên bản VPHC còn để kéo dài (có khi gần hoặc hơn 01-02 
tháng). Do đó sẽ không đảm bảo tính kịp thời theo quy định tại khoản 1 Điều 58 
Luật XLVPHC. 

1.2. Biên bản VPHC đôi khi bỏ trống nội dung, như chưa ghi số biên bản; 
thời gian, địa điểm lập biên bản không có hoặc không đúng địa điểm lập biên bản 
là nơi xảy ra hành vi vi phạm hoặc là trụ sở cơ quan làm việc của người có thẩm 
quyền lập biên bản; lý do không ký biên bản; thời gian bắt đầu lập và kết thúc việc 
lập Biên bản VPHC không logic, không hợp lý; biên bản còn ghi tắt (ví dụ như ghi 
lĩnh vực ANTT, ATGT, KTKS, QLR-BVR và QLLS …); sử dụng không đúng 
biểu mẫu theo Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trừ trường hợp có 
Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để XPVPHC do Bộ trưởng các Bộ ban 
hành để sử dụng trong ngành, lĩnh vực1. 

 1.3. Một số trường hợp Biên bản VPHC chưa xác định chính xác đối tượng 
VPHC dẫn đến ghi trong biên bản sai về đối tượng, người ký như: Theo giấy 

                                                 
1 Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu sử dụng để XPVPHC 
thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân; Thông tư số 78/2019/TT-BQP ngày 11/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 
về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng... 
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chứng nhận quyền sử dụng đất thì là chồng, nhưng ghi biên bản là vợ hoặc ngược 
lại; xác định đối tượng vi phạm là cha hoặc mẹ, nhưng người ký lại là người con. 

1.4. Trong một số Biên bản còn tình trạng xác định hành vi VPHC không 
đúng (như chỉ có hành vi lấn hoặc chiếm đất nhưng lại xác định là lấn chiếm đất; 
hành vi vi phạm về quy hoạch nhưng lại xác định hành vi vi phạm về cấp giấy 
phép xây dựng); Mô tả chưa chính xác hành vi vi phạm; Ghi hành vi vi phạm 
nhưng không trích dẫn tại điểm, khoản, Điều của Nghị định nào hoặc ghi không 
đúng với nội dung hành vi vi phạm quy định tại Nghị định; Xác định sai tình tiết 
tăng nặng (là vi phạm nhiều lần nhưng lại xác định tái phạm). 

1.5. Một số Biên bản ghi địa điểm lập biên bản không phải nơi xảy ra vi 
phạm hành chính hoặc trụ sở cơ quan làm việc của người có thẩm quyền lập biên 
bản (trừ trường hợp phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện kỹ thuật mà 
không thể thực hiện tại nơi xảy ra vi phạm hành chính). 

1.6. Một số Biên bản thể hiện quyền giải trình tại biên bản VPHC không 
đúng quy định như: không ghi quyền giải trình của đối tượng vi phạm hoặc ghi 
nhận quyền giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm nhưng không nêu thời hạn giải 
trình; thời hạn giải trình không đúng so với quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính hoặc ghi quyền giải trình không cần thiết vì không thuộc trường 
hợp thực hiện quyền giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật XLPHC.  

1.7. Người vi phạm không ký biên bản nhưng không có người chứng kiến 
hoặc có nhưng không đủ 02 người chứng kiến hoặc có 02 người chứng kiến ký 
nhưng không nêu cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú hoặc người 
chứng kiến không khách quan (thuộc thành phần của tổ công tác, …).  

1.8. Người lập biên bản và cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào từng tờ 
của biên bản vi phạm hành chính (trong trường hợp biên bản vi phạm hành chính 
có từ 02 tờ trở lên).  

1.9. Có trường hợp phát hiện Biên bản VPHC lập sai hoặc thiếu nội dung, 
người có thẩm quyền lập biên bản tiếp tục lập Biên bản VPHC thứ 2 hoặc hủy 
Biên bản VPHC đã lập trước đó để lập lại Biên bản VPHC khác. 

2. Đối với quyết định XPVPHC 

Một số Quyết định XPVPHC ban hành không đúng quy định của pháp luật, 
cụ thể: 

2.1. Đã hết thời hiệu theo Điều 6 Luật XLVPHC hoặc hết thời hạn ra quyết 
định xử phạt theo Điều 66 Luật XLVPHC nhưng vẫn ban hành quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính. 

2.2. Không có biên bản vi phạm hành chính nhưng căn cứ vào“Biên bản sự 
việc”, “Biên bản làm việc” để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

2.3. Ban hành quyết định xử phạt chưa đúng mẫu theo quy định của pháp luật; 
Không có số quyết định; Không viện dẫn văn bản được áp dụng để xử phạt; không 
ghi ngày, tháng, năm quyết định có hiệu lực thi hành; viện dẫn sai ngày, tháng, năm 
của biên bản VPHC làm căn cứ để ra quyết định xử phạt; một số hồ sơ thể hiện có văn 
bản giao quyền cho cá nhân có thẩm quyền ký quyết định xử phạt, tuy nhiên khi ký 
quyết định vẫn ghi “TM. ỦY BAN NHÂN DÂN” và “KT. CHỦ TỊCH”. 
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2.4. Việc quyết định mức phạt tiền còn chưa phù hợp với quy định, cụ thể: 
Hành vi vi phạm hành chính là của cá nhân nhưng lại áp dụng mức phạt tiền như 
đối với tổ chức; Quyết định mức phạt tiền ở mức cao nhất của khung phạt nhưng 
trong hồ sơ không thể hiện có tình tiết tăng nặng; Quyết định mức phạt tiền ở mức 
thấp nhất của khung phạt hoặc quyết định phạt tiền dưới khung phạt nhưng trong 
hồ sơ không thể hiện có tình tiết giảm nhẹ (Về nguyên tắc nếu không có tình tiết 
tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì phải áp dụng mức phạt tiền ở mức trung bình của 
khung phạt). 

2.5. Một số quyết định xử phạt: Theo quy định của pháp luật thì phải áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, tuy nhiên 
trong quyết định xử phạt lại không đề cập tới việc áp dụng biện pháp khắc phục 
hậu quả hoặc quyết định xử phạt có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng 
lại không ghi rõ là áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nào, không ghi cụ thể thời 
hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. 

2.6. Xác định thẩm quyền xử phạt sai quy định, như mức khung hình phạt từ 
5 – 7 triệu, nhưng cấp xã ban hành quyết định xử phạt 5 triệu (mức tối thiểu). Việc 
xác định thẩm quyền xử phạt phải căn cứ khung hình phạt quy định của Luật. 

III. YÊU CẦU UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN 

 Trên cơ sở những ưu điểm, hạn chế đã nêu trên, UBND huyện yêu cầu các 
Phòng trực thuộc và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cá nhân có thẩm quyền 
XPVPHC và các cán bộ, công chức, viên chức tham mưu cho người có thẩm quyền 
XPVPHC (tham mưu lập hồ sơ XPVPHC) thực hiện nghiêm túc các quy định của 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau: 

 1. Tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ sơ XPVPHC và có biện pháp 
khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác XPVPHC. 

2. Thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục XLVPHC, trong đó đặc biệt 
lưu ý những vấn đề sau:  

Thứ nhất, đối với Biên bản VPHC:  

- Ghi rõ, đầy đủ thông tin và trình bày nội dung biên bản VPHC theo đúng mẫu 
biên bản VPHC số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã hướng dẫn 
tại phần ghi chú (trừ trường hợp các Bộ có Thông tư ban hành biểu mẫu riêng).  

- Trường hợp phát hiện biên bản VPHC lập còn sai sót, chưa đúng, chưa 
chính xác, chưa đầy đủ thì không được hủy biên bản VPHC; không lập lại Biên bản 
VPHC mới mà phải thực hiện lập Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm 
hành chính theo mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP để sửa 
đổi, bổ sung những nội dung sai sót, chưa đúng, chưa chính xác, đầy đủ (theo quy 
định tại Điều 59 Luật XLVPHC việc xác minh để làm rõ các vấn đề sau: Có hay 
không có vi phạm hành chính; Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành 
chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính; Tình tiết tăng nặng, giảm 
nhẹ; Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; Trường hợp không 
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của 
Luật XLVPHC; Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt). 

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính cũng phải lập 
theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 58 Luật XLVPHC và có đầy đủ chữ ký của 
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những người liên quan: Cá nhân hoặc đại diện tổ chức vi phạm; người chứng kiến, 
người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có). Biên bản xác minh 
này là tài liệu gắn liền với Biên bản VPHC trình người có thẩm quyền ra Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính và lưu trong hồ sơ xử phạt. 

Thứ hai, đối với Quyết định XPVPHC: 

- Ghi rõ, đầy đủ thông tin và trình bày nội dung Quyết định XPVPHC theo đúng 
mẫu quyết định số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã hướng dẫn 
tại phần ghi chú (trừ trường hợp các Bộ có Thông tư ban hành biểu mẫu riêng).  

- Xác định chính xác hình thức xử phạt, mức tiền phạt, biện pháp khắc phục 
hậu quả (nếu có) và thẩm quyền ban hành Quyết định: 

Tại mỗi văn bản quy định XPVPHC trong từng lĩnh vực đều quy định cụ thể 
mức phạt trong văn bản là mức phạt đối với cá nhân hay tổ chức và quy định cụ thể 
thẩm quyền xử phạt của từng chức danh, trong đó có quy định mức phạt tiền trong từng 
lĩnh vực đối với chức danh Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Việc xác định thẩm quyền phạt tiền được xác định căn cứ vào mức tối đa 
của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể (Khoản 2 Điều 
52 Luật và một số Nghị định quy định nguyên tắc này). Trường hợp hành vi vi 
phạm đó ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền, còn bị áp dụng 
hình thức xử phạt bổ sung hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì phải xem 
xét người có thẩm quyền ra quyết định XPVPHC có thẩm quyền xử phạt bổ sung 
hay có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó không. Nếu hình thức, 
mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện 
pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá 
thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải chuyển vụ vi 
phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt (Điểm b, khoản 4 Điều 52 Luật XLVPHC). 

2.1. Ví dụ cụ thể về cách xác định hình thức xử phạt, mức phạt, biện 
pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền: 

 Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP quy định như sau: 

“Điều 10. Lấn, chiếm đất 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, 
chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng sản xuất. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm 
đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông 
nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, 
chiếm đất ở. 

4. Hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình 
thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai 
thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 
quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và 
đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh 
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vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và 
trong các lĩnh vực chuyên ngành khác. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi 
quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này; 

b) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 
và 3 Điều này.”. 

Bước một: Xác định hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc 
phục hậu quả: 

Để xác định đúng hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối 
với hành vi vi phạm cần nắm chắc quy định tại Khoản 3, khoản 4 Điều 4 Nghị định số 
102/2014/NĐ-CP, cụ thể: “3. Khung phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định 
này là khung phạt tiền áp dụng cho cá nhân, trừ các trường hợp quy định tại các Điều 
15, 16, 17, 18, 19, Khoản 3 Điều 21, Điều 22, Điều 23, Khoản 2 Điều 25, Điều 26 và 
Điều 30 của Nghị định này là khung phạt tiền áp dụng cho tổ chức. 

4. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ 
chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”. 

Căn cứ quy định trên, cho thấy nếu cá nhân có hành vi VPHC quy định tại 
khoản 1 Điều 10 thì hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 
được xác định như sau: 

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền, mức phạt là 2 triệu;  

Hình thức xử phạt bổ sung: Không (do Điều 10 không quy định); 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 hành vi 
này có 02 biện pháp khắc phục hậu quả gồm: 

Một là, Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; 

Hai là, Buộc trả lại đất đã lấn (hoặc chiếm). 

Bước 2: Xác định thẩm quyền ra quyết định: 

- Xem xét Khoản 1 Điều 31 Nghị đinh 102/2014/NĐ-CP quy định thẩm 
quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5 triệu; 
tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị không vượt quá 5 triệu; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng của đất 
trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi 
vi phạm. 

Như vậy, theo quy định trên thì Chủ tịch UBND cấp xã không có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc trả lại đất đã lấn (hoặc 
chiếm)”. 

- Xem xét Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP quy định thẩm 
quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 
triệu; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị không 
vượt quá 50 triệu. 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng của đất 
trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi 
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vi phạm; buộc trả lại đất đã lấn, chiếm; buộc làm thủ tục đính chính Giấy chứng 
nhận bị sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung; buộc hủy bỏ giấy tờ giả liên quan 
đến việc sử dụng đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền do vi phạm. 

Kết luận: Thẩm quyền ra quyết định xử phạt, áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả trong trường hợp cá nhân có hành vi VPHC quy định tại khoản 1 
Điều 10 thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện. 

2.2. Lưu ý:  

- Để xác định đúng hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu 
quả và thẩm quyền ban hành quyết định đối với hành vi vi phạm cần nắm chắc quy 
định quy định cụ thể mức phạt trong Nghị định là mức phạt đối với cá nhân hay tổ 
chức và quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của từng chức danh; Nắm chắc 
nguyên tắc xác định thẩm quyền quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 (Điểm b) Điều 
52 Luật XLVPHC. 

- Trường hợp phát hiện Quyết định XPVPHC đã ban hành có sai sót, chưa 
đúng về mức phạt, thẩm quyền; chưa chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa 
đổi, bổ sung, đính chính hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền 
(Được quy định tại các Điều 6a, Điều 6b, Điều 6c Nghị định số 81/2013/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung tại các Khoản 8, 9, 10 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP 
ngày 18/8/2017 của Chính phủ). 

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc lập, lưu trữ hồ sơ XPVPHC đảm bảo đúng 
quy định Điều 57 Luật XLVPHC.  

4. Tham gia tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ XLVPHC, kỹ năng lập hồ sơ xử 
lý vi phạm hành chính; Quan tâm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác thi 
hành pháp luật về XLVPHC; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời chỉ đạo 
thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác XLVPHC ở địa phương. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, 
nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, phản ánh về UBND huyện (qua 
Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
Phòng Văn hóa thông tin; Đội quản lý xây dựng, trật tự đô thị huyện) để tổng hợp 
báo cáo UBND huyện xin ý kiến, kịp thời hướng dẫn giải quyết. 

 

UBND huyện yêu cầu các phòng trực thuộc, UBND các xã, thị trấn nghiêm 
túc thực hiện thực hiện./.  
  CHỦ TỊCH 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tư pháp; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- CPVP; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TP. 

  
 
 
 
 
 

Nguyễn Duy Anh 
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