
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-TNMT 
V/v hướng dẫn xử lý vi phạm 

hành chính lĩnh vực đất đai 

Sa Pa, ngày    tháng    năm 2020 

                           Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản 

lý đô thị, Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

đã có nhiều cố gắng trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm 

trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Việc xử lý cơ bản là kịp thời, đúng thời gian. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chậm ban hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính (chỉ ban hành quyết định khắc phục hậu quả), chậm bàn giao 

quyết định cho người vi phạm. Để không xảy ra tình trạng tương tự, Ủy ban nhân 

dân thị xã hướng dẫn một số nội dung khi xử lý vi phạm hành chính: 

1. Lập biên bản vi phạm hành chính. 

1.1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, 

người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, (được quy 

định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012). Tức là biên 

bản phải được lập tại thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm. 

1.2. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập theo mẫu số 01 ban hành 

kèm theo 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, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lư vi phạm 

hành chính. 

Tại mục “2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính (8)” Biên bản vi phạm 

hành chính phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi 

phạm, (đây là giờ, ngày đã thực hiện hành vi vi phạm, phải mô tả rõ các hành vi 

vi phạm). Đây là căn cứ để xác định thời gian để tính số lợi bất hợp pháp và thời 

hiệu của hành vi vi phạm. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 

2012: “Đối với hành vi vi phạm hành chính mà pháp luật quy định áp dụng hình 

thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 

hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền tối đa của 

khung tiền phạt đối với hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 



 

 

30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức thì cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền 

giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính”. Nên trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính, thì không thuộc trường hợp được giải trình. Trường hợp 

vi phạm của ông (bà) [ví dụ Nguyễn Văn A] không thuộc trường hợp giải trình  

theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì 

ghi ông (bà) [ví dụ Nguyễn Văn A] không thuộc trường hợp được giải trình tại 

mục “12” của mẫu Biên bản xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 

của Văn bản này. 

 Do đó, tại mục “12. Trong thời hạn(12)” Biên bản vi phạm hành chính ghi 

rõ: ông (bà) [ví dụ Nguyễn Văn A] gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp 

đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc; 

trong trường hợp giải trình bằng văn bản, thì không quá 05 ngày người vi phạm 

gửi văn bản giải trình đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. 

 Trường hợp người vi phạm có mặt chỉ được chọn một hình thức giải trình 

và phải ghi cụ thể thời hạn giải trình là bao nhiêu ngày; trường hợp lập biên bản 

vi phạm hành chính vắng mặt người vi phạm thì ghi cụ thể thời gian cho từng 

hình thức giải trình và người được giải trình có thể chọn 1 trong 2 hình thức giải 

trình. Lưu ý: Người vi phạm gửi văn bản đề nghị được giải trình hoặc văn bản 

giải trình đến người có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo 

mức xử phạt bằng tiền. 

1.3. Bàn giao biên cho người vi phạm. 

Biên bản vi phạm phải được gửi cho người vi phạm biết và thực hiện quyền 

giải trình (nếu có). 

2. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

2.1. Thời hạn ban hành quyết định. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 

2012: “Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm 

hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường 

hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối 

đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.”. Như vậy, thời hạn phải ban hành quyết 

định xử phạt: 

- Trường hợp không thuộc trường hợp giải trình, (tức là mức xử phạt tối đa 

của khung hình phạt chưa đến 15.000.000 đồng), thì trong thời hạn 7 ngày người 

có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt. 



 

 

- Trường hợp được giải trình thì trong thời hạn 30 ngày người có thẩm 

quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt. Thời gian để tính được tính từ ngày lập 

biên bản vi phạm hành chính. 

2.2. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

a) Thời hạn phải giao quyết định. 

Theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: 

“Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gử i 

cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác 

(nếu có) để thi hành. 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua 

bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 

biết.”. 

Như vậy, trong thời hạn 02 ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

phải được giao trực tiếp đến người vi phạm, hoặc được gửi qua bưu điện. 

b) Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức 

vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về 

việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi 

là quyết định đã được giao, (quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012). 

Biên bản giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng người vi phạm 

không nhận được lập theo Mẫu biên bản số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ. 

3. Mẫu biên bản, quyết định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường giữ nguyên 

các nội dung, hình thức theo mẫu đã quy định (được thực hiện theo các mẫu ban 

hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ). 

4. Mức xử phạt. 

Mức xử phạt tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính 

phủ, Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, là mức xử phạt cho cá 

nhân và chủ yếu ở khu vực nông thôn; mức xử phạt tại khu vực đô thị và đối với 

tổ chức mức xử phạt bằng 2 lần đối với cá nhân ở nông thôn. 

5. Thẩm quyền phạt tiền: 

Mức xử phạt được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 (nhưng không áp dụng đối với trường hợp 

xử phạt cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực đô thị). 

Ngoài những nội dung hướng dẫn nêu trên, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ các quy định để triển khai, thực hiện 



 

 

cho đúng pháp luật. Trong quá trình thực hiện, có nội dung nào chưa rõ cần thống 

nhất đề nghị có ý kiến với các cơ quan chuyên môn của thị xã để được hướng dẫn 

cụ thể. Trường hợp vẫn không thống nhất được thì báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã 

xem xét xử lý./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Thị ủy; 

- TT UBND thị xã; 

- Đảng uỷ các xã, phường; 

- LĐ VP, CV Hà; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Mạnh Hảo 
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