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V/v triển khai, tổ chức thực hiện
Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày
30/12/2021 của Bộ Tư pháp

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Ngày 30/12/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2021/TTBTP quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày
12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý
vi phạm hành chính. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2022.
Để tổ chức triển khai thi hành Thông tư đồng bộ, thống nhất và hiệu quả,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị tổ chức
triển khai, quán triệt, phổ biến nội dung Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày
30/12/2021 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn
vị, nhất là người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền
lập biên bản vi phạm hành chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến
việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Toàn văn thông tư và các biểu mẫu kèm theo được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu
quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại địa chỉ:
https://vbpl.vn/TW/Pages/home.aspx và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
của Sở tại địa chỉ: https://dostquangtri.gov.vn.
Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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