
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 
 

Số:          /UBND -TP 
 

V/v triển khai thực hiện 
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

ngày 23/12/2021 và  Nghị định số 
120/2021/NĐ-CP  ngày 24/12/2021  

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Thanh Thủy, ngày       tháng     năm 2022 

 

   Kính gửi:  

                - Các phòng, ban, ngành; 

                                              - Công an huyện; 

                  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 Thực hiện Văn bản số 597/UBND-NC1 ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh 
về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của 
Chính phủ và Văn bản số 598/UBND-NC1 ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của 
Chính phủ. Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy yêu cầu các đơn vị triển khai 
thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, phố biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định 
số 118/2021/NĐ-CP và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP  đến cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là đối với những cán bộ, công chức, 
viên chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính; những người có 
thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân liên quan đến việc thi hành Nghị định. 

 Nội dung Nghị định đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ 
biến giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ (Mục Chủ trương chính sách- Giáo dục 
pháp luật); Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (Mục Tài liệu truyên truyền 
pháp luật- Phổ biến, giáo dục pháp luật). 

 2. Rà soát các văn bản đã tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện ban hành để 
kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Nghị định số 
118/2021/NĐ-CP và  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/NĐ-CP,  Nghị định số 120/2021/NĐ-CP , đặc biệt là các biểu mẫu ban 
hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP sử dụng trong việc xử lý vi phạm 
hành chính; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
  Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 
Nguyễn Văn Đức 
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