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Số:          /UBND-TP 
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP và Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

Hữu Lũng, ngày        tháng 3  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- Các cơ quan của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 649/STP-TTr ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn, về triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Để kịp thời triển khai, thi hành các quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

ngày 23/12/2021; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ, 

UBND huyện đề nghị, các phòng, ban, ngành thuộc huyện, các cơ quan của Trung 

ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 118/2021/NĐ-

CP và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền áp 

dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có 

thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, thị trấn, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để áp dụng thực hiện.  

2. Rà soát các văn bản hiện hành không phù hợp để sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới đảm bảo thống nhất, phù hợp với Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP. 

3. Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 

2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP. 

4. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; 

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, 
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vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Tư 

pháp huyện) để được hướng dẫn kịp thời. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Trần Quốc Phong 

 

 


		2022-03-04T14:22:09+0700


		2022-03-04T15:41:26+0700


		2022-03-04T15:41:26+0700


		2022-03-04T15:41:26+0700




