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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 82/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

_________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý
vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022- 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13
tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi
phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính
phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
Thực hiện Kết luận số 207-KL/TU ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc giao đột phá, đổi mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 (Có Đề án
và Biểu Kế hoạch thực hiện Đề án gửi kèm theo).
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Người đứng đầu các Sở, ban,
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
Báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Báo Tuyên Quang, Đài PT&TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TP, PTP, CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).
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