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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 

 

Thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như 

sau: 

1. Khái quát tình hình   

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức 06 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 147 lượt tổ chức, cá nhân. Trong đó 01 cuộc 

thanh tra về lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm với 26 tổ chức, cá nhân; 02 

cuộc thanh tra về lĩnh vực Internet với 101 cá nhân; 01 cuộc thanh tra việc cung 

cấp, quản lý thuê bao di động trả trước và kiểm định trạm gốc điện thoại di động 

mặt đất công cộng với 07 tổ chức; 01 cuộc kiểm tra về tần số 10 tổ chức; 01 cuộc 

kiểm tra bưu chính với 03 tổ chức.  

2. Kết quả cụ thể 

- Tổng số vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý trong kỳ báo cáo: 29 vụ việc. 

- Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính 29 lượt đối tượng, hình thức 

phạt tiền. Tổng số tiền xử phạt là 85.750.000 đồng. Hình thức phạt bổ sung là đình 

chỉ hoạt động 09 đại lý Internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

không có hợp đồng đại lý Internet, hoạt động quá giờ, không có giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; buộc tiêu hủy 

17 cuốn Lịch Vạn sự 2018 in giả vi phạm pháp luật. 

- Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi 

phạm hành chính: Không có. 

- Các loại hành vi vi phạm phổ biến: Các hộ kinh doanh Internet và cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không có hợp đồng đại lý Internet, hoạt động 

quá thời gian quy định, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, thiếu thông tin trên biển hiệu, không 

đảm bảo khoảng cách tới cổng trường học (dưới 200m); 01 cơ sở phát hành có 

hành vi tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in giả, không có nhà xuất bản; điểm 

cung cấp dịch vụ viễn thông không niêm yết các giấy tờ theo quy định; đơn vị bưu 

chính chuyển phát không sử dụng dấu ngày.  

- Số quyết định xử phạt được thi hành: 29/29, đạt tỷ lệ 100%. So với cùng kỳ 
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năm 2017 (17 vụ), tăng 12 vụ, tăng 70%. 

- Tổng số tiền phạt thu được là: 85.750.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%. So với cùng 

kỳ năm 2017 (66.000.000 đồng), tăng 19.750.000 đồng, tăng 30%. 

- Số lượng tang vật bị tiêu hủy: 17 cuốn Lịch vạn sự năm 2018.  

- Phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu: Không có. 

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

- 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. 

Có phụ lục kèm theo. 

3. Nhận xét, đánh giá  

Trong kỳ báo cáo, các vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông là vi 

phạm hành chính thông thường; các vụ việc không có tính chất 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 các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau thanh tra, các tổ chức, cá 

nhân đã nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt. 

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

năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam báo cáo để Sở Tư pháp tổng 

hợp./. 

  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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