UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 357 /SNN-TTr
V/v triển khai thực hiện Nghị định số
118/2021/NĐ-CP và Nghị định số
120/2021/NĐ-CP của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 07 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
Thực hiện Công văn số 649/STP-TTr ngày 28/02/2022 của Sở Tư pháp tỉnh
Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày
23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022) và
Nghị định số 120/2021/NĐ-CP 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 (có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/01/2022). Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị
chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số
118/2021/NĐ-CP; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP 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 phòng, ban, 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,
phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Thực hiện việc rà soát các văn bản hiện hành 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 phù hợp, thống nhất với Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Nghị định
số 120/2021/NĐ-CP.
3. Thực hiện nghiêm túc, 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/NĐCP; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực
hiện theo quy định.
Trên đây là một số nội dung cần tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất,
đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT,TTr.

Lý Việt Hưng

