
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 

Số:          /SYT-TTr 
V/v khai thác tài liệu tuyên truyền 

một số văn bản mới về công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 
 

Ngày 24/8/2022, Sở Y tế nhận được Công văn số 1102/STP-PBGDPL 

ngày 23/8/2022 của Sở Tư pháp về việc khai thác tài liệu tuyên truyền một số 

văn bản mới về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khai thác, sử dụng tài liệu về công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, gồm 

02 tài liệu sau:  

1. Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 

118/2021/NĐCP 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. Tài liệu giới thiệu một số nội dung về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (theo quy định tại Nghị định số 

19/2020/NĐCP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ 

luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Thông tư số 

14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của 

Chính phủ).  

(Có 02 tài liệu tuyên truyền kèm theo) 

Đồng thời tài liệu trên đã được đăng tải trên Trang thông tin điển tử Phổ 

biến giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La tại địa chỉ http://pbgdpl.sonla.gov.vn; Cổng 

thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Sơn La mục Phổ biến giáo dục pháp luật/Tủ 

sách pháp luật tại địa chỉ: http://sotuphap.sonla.gov.vn.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                         

- Lãnh đạo Sở Y tế;                                                                                                               

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Đắc Thắng 
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