Phường Phước Hòa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản luật mới
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Sáng ngày 02/3/2020, UBND phường Phước Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp cân
thông tin, Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho gần 50 cán bộ, công chức, người lao
động và cán bộ quân dân chính. Tại buổi hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên
pháp luật thành phố Tam Kỳ truyền đạt một số nội dung chính của Luật tiếp cận thông
tin; Nghị định 19/2000/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như : Sự cần thiết ban hành Luật Tiếp cận
thông tin, chủ thể có quyền tiếp cận thông tin, những thông tin không được tiếp cận, thông
tin được tiếp cận có điều kiện; các hình thức tiếp cận thông tin; quyền và nghĩa vụ của
người tiếp cận thông tin... và 6 hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm
trong quá trình xử lý vi phạm hành chính được áp dụng từ ngày 01/7/2020 theo Nghị định
19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ…

Quang cảnh hội nghị Cũng tại Hội nghị, UBND phường đã phân công từng tổ công tác phối
hợp với các đoàn thể của phường triển khai cấp phát trên 2000 tờ rơi tuyên truyền về các nội
dung cơ bản Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi
phạm hành chính lĩnh vực đất và Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến,
kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý
công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý xử dụng nhà và
công sở, nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn các quy định của các văn bản luật nói
trên để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình./.
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