
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VŨ QUANG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND 

         

Vũ Quang, ngày       tháng 01 năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ 

  

 

                Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn,  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 

hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP). 

Để tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị định số 82/2020/NĐ-

CP phù hợp với từng loại đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 

đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước và các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan trên địa bàn tỉnh là đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP để chấp hành. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1.  Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tùy theo tình 

hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để 

lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, đối tượng liên 

quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP và Nhân dân 

như: Viết, đưa tin bài, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định, tuyên 

truyền trên trang tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở… Chủ động triển 

khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thực 

hiện về phòng Tư pháp khi có yêu cầu để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp và Ủy 

ban nhân dân huyện.  

2. Phòng Tư pháp chủ động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP như: Tờ gấp tuyên truyền, sổ tay hỏi - đáp pháp 

luật… và viết tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện; đồng thời, 

phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh 

tuyên truyền Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.  

 Tham mưu UBND huyện, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tập huấn 

nội dung các quy định cụ thể của Nghị định cho các đối tượng là cán bộ, công 

chức, viên chức có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi 

phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.  

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra triển khai 

thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ- CP tại các xã, thị trấn. Theo dõi, đôn đốc, 

tổng hợp kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc 
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triển khai Nghị định để tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư 

pháp chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp kịp thời hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chỉ đạo, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ và đột xuất theo yêu 

cầu, tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện về tình hình, kết quả 

thực hiện. 

3. Phòng Văn hóa &Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

huyện theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các nội dung 

của Nghị định trên Cổng thông tin điện tử huyện, Cổng thông tin điện tử các xã, 

thị trấn và các phương tiện thông tin đại chúng.  

4. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Cục Thi hành án dân sự huyện căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng cơ quan, tổ chức để chủ 

động tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP.  

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

nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn kịp thời phản 

ánh về phòng Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm 

quyền, phòng Tư pháp tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; (Bc) 

- Thường trực HĐND huyện;  
- Chủ tịch, các PC TUBND huyện;  

- Lưu: VT, UBND.  

        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

     KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 
 

      Phan Hồng Yến 
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