
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ NAM 

 

  Số:          /UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Hà Nam, ngày        tháng 5 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử 

lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính 

 

 
              Kính gửi:   

  - Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;  

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 1577/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 

tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Nghị định số 19/2020/NĐ-CP)..  

 Nhằm triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ kịp thời, 

thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, 

Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định 

số 19/2020/NĐ-CP đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền 

xủ lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, 

người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Căn cứ thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP 

(từ ngày 31/3/2020, riêng các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị 

định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020), chủ động tổ chức kiểm tra công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bảo đảm tuân thủ đúng nguyên 

tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định. 

3. Kiểm tra, rà soát các văn bản hiện hành để kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản thuộc lĩnh vực, thẩm quyền 

quản lý đảm bảo phù hợp với Nghị định số 19/2020/NĐ-CP. 

4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, bố trí kinh phí tổ chức triển khai thi hành 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP theo quy định của pháp luật. 

5. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.  



 

 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu có khó 

khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Như trên;  

- VPUB: CPVP, NC; 

- Lưu: VT, NC(H) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Vượng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-05-25T11:15:15+0700


		2020-05-25T11:28:33+0700
	Nguyễn Đức Vượng


		2020-05-25T14:04:09+0700


		2020-05-25T14:04:09+0700


		2020-05-25T14:04:09+0700




