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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở. 
 

Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

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

chính, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP 

ngày 19/7/2013 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 97/2017/NĐ-CP ngày 

18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chủ động tổ chức, tuyên truyền, phổ 

biến đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quy 

định của 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. 

2. Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất đăng tải toàn văn nội 

dung 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 trên 

Website của Sở và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT để các đơn vị 

chủ động download phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

3. Giao Thanh tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu 

Giám đốc Sở trong việc triển khai, tuyên truyền và tập huấn (nếu cần thiết) Nghị 

định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ. 

Các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện, yêu 

cầu các đơn vị báo cáo Giám đốc Sở thông qua Thanh tra tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra.                                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Nghĩa 
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