
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX 

 V/v triển khai Nghị định số 

119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động 

báo chí, hoạt động xuất bản 

Lai Châu, ngày          tháng 10 năm 2020 

                                           

Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 

chính trị - xã hội của tỉnh Lai Châu; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất 

bản (sau đây gọi tắt là Nghị định 119/2020/NĐ-CP); Nghị định có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động báo chí, xuất bản. Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định trên, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, 

phổ biến nội dung Nghị định 119/2020/NĐ-CP đến toàn thể Nhà báo, phóng 

viên, biên tập viên, người làm báo. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các 

nội dung liên quan của Nghị định 119/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ 

chức tuyên truyền nội dung Nghị định 119/2020/NĐ-CP đến người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp tham gia hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; có trách nhiệm 

hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị định 

119/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh: U; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX45. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

          

 

Tống Thanh Hải 

 


		2020-10-09T20:57:36+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-10-12T08:13:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-10-12T08:13:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-10-12T08:13:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




