
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH NINH BÌNH 

 

Số:        /UBND-VP7 

V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 và 
Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 

24/12/2021của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
            Ninh Bình, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

 Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 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, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức triển 
khai một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP thông qua các hình thức 
phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức; các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tại cơ 
quan, đơn vị và địa phương. 

2. Rà soát các văn bản hiện hành thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý 
để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới bảo đảm phù hợp, 
thống nhất với Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 120/2021/NĐ-CP; 

đồng thời gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

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), Nghị định số 118/2021/NĐ-
CP, Nghị định số 120/2021/NĐ-CP; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện theo quy định tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

4. Giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp kết quả thực hiện, các khó khăn, 
vướng mắc (nếu có), báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VP1, VP5, VP7. 
LQ_VP7.TP.2022 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Trần Song Tùng 
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