
Công chức vi phạm trong xử lý vi phạm hành chính 

 có thể bị buộc thôi việc 

 

 Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ gồm 05 Chương 

và 31 Điều quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính. 

 Nghị  định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 nhằm mục đích:  

 - Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc 

thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng 

mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. 

 - Phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực 

hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính. 

 

 - Phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với 
thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản  quy phạm 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác 

có liên quan. 



 

 Trong đó, nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định tại Điều 29:  

 Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức, viên chức có 
một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính sau đây: 

 - Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; 

 - Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính; 

 - Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người 
cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho 

hoạt động kiểm tra; 

 - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của 

người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính 

khi xử lý vi phạm hành chính. 

 Nghị định 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/3/2020; Riêng quy định tại 

Chương IV về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2020. 
                                                                           Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 
 


