ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 739 /UBND-KT&HT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Hòa, ngày16 tháng 5 năm 2022

V/v Tuyên truyền, phổ biến một số
quy định mới về xử lý vi phạm
trật tự xây dựng.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng,
Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trên cơ sở Công văn số 819/SXD-TTr ngày 10/5/2022 của Sở Xây dựng
tỉnh Phú Yên về việc tuyên truyền, phổ biến một số quy định mới về xử lý vi
phạm trật tự xây dựng (kèm theo Tài liệu tuyên truyền, phổ biến về một số điểm
mới tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng); Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tư
pháp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức
nghiên cứu và triển khai thực hiện.
2. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ
biến nội dung tài liệu nêu trên trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang
thông tin điện tử, trong các cuộc hội, họp... để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
biết, thực hiện./.
(Gửi kèm Công văn số 819/SXD-TTr ngày 10/5/2022 của Sở Xây dựng).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện;
- Lưu: VT.
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