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                Sốp Cộp, ngày 20 tháng 9 năm 2021 
 

V/v quán triệt, triển khai thực hiện 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 
12/02/2020 của Chính Phủ 

 

 

  

 

Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị; 

- Uỷ ban nhân dân các xã. 

 

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ -
CP về Kiểm tra, 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 tổ chức triển khai và thi hành tốt 
các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp  
đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai 

thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2020) 
đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình. 

(Có Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ gửi kèm) 

Phòng Tư pháp huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã 

quan tâm phối hợp quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động trong cơ quan, đơn vị Nghị định số 19/2020/NĐ-CP để mọi người cùng biết 

và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;  
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm Truyền thông – Văn hoá huyện; 
- Lưu: TP. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 

Trần Thị Kim Thoa 
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