
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:            /UBND-NC  

V/v tổ chức triển khai Nghị định số 

 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số  

32/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Đắk Lắk, ngày         tháng        năm 2020 

 

        

          Kính gửi:  

       - Các Sở, ban, ngành; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố.   

  

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 02 nghị định liên quan đến công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính, đó là: (1) Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 quy định 

kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (2) 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành 

pháp luật.  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, thống nhất các quy định của Nghị định 

số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 

yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các 

nội dung sau:  

1. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức 

quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện các nội dung quy định của Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức 

tại đơn vị, địa phương theo thẩm quyền.  

2. Sở Tư pháp:  

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền địa phương được quy định tại Nghị 

định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

b) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh 

ban hành có nội dung liên quan để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản 

quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 



 c) Có kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tập huấn các quy định tại Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các đơn vị, 

địa phương.  

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (thông qua Phòng Quản lý xử 

lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật - Điện thoại 0262.8550777) 

để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. (Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và Nghị định 

số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh tại địa chỉ http://www.daklak.gov.vn)  

Nhận được Công văn này, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chủ động triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các phòng, trung tâm thuộc VP; 

- Lưu: VT, TH, NC (N_08) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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