
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TP 

V/v triển khai Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

  

Đình Lập, ngày        tháng 4  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Công văn số 1073/STP-TTr ngày 26/3/2020 của Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ, 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ 

quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ 

đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức tới cán 

bộ, công chức, viên chức nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, trong đó chú 

trọng tuyên truyền phổ biến các quy định sau: 

- Đối với quy định kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính: Tập trung tuyên truyền, phổ biến về căn cứ, phương thức kiểm tra (Điều 

5); Thẩm quyền kiểm tra (Điều 6); thành lập đoàn kiểm tra (Điều 8); Trình tự, 

thủ tục kiểm tra (các Điều 12, 13, 14); Nội dung kiểm tra (Điều 11); Kết luận 

kiểm tra (Điều 15); tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra (Điều 17). 

- Đối với quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính: Tập trung tuyên truyền, phổ biến về các hành vi vi phạm 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Điều 22) và từng hình 

thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách (Điều 24); Cảnh cáo (Điều 25); Hạ bậc 

lương (Điều 26); Giáng chức (Điều 27); Cách chức (Điều 28); Buộc thôi việc 

(Điều 29). 

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường 

kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời ngăn 

chặn, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về xử 

lý xử lý vi phạm hành chính. 



3. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Tư 

pháp) để tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                        
- Như trên;  

- Sở Tư pháp (BC); 

- CT,các PCT; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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