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Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đoàn thể thành phố;  

- Các đơn vị sự nghiệp; 

- Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc 

trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

(Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

       

Thực hiện Công văn số 336/STP-TTrPC ngày 20 tháng 4 năm 2022 của 

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện văn bản quy định chi tiết 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. Để việc triển khai thực thống nhất các văn bản 

quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính được kịp thời và có hiệu quả, 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện các văn bản và một số nhiệm 

vụ sau: 

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

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

phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 118/2021/NĐ-CP), có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2022. Các quy định tại điểm a khoản 1, các khoản 2 và 4 

Điều 15 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đối với các quyết 

định trong xử phạt vi phạm hành chính được ban hành kể từ ngày 01/01/2021. 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 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. 

2. Ngày 24/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP 

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120/2021/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2022. 

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 
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Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ 

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 120/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

Đối với hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP có hiệu lực mà bị phát hiện hoặc đang lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đang xem xét ra quyết định áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đang xem xét ra quyết định áp 

dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên thì áp dụng 

quy định của Nghị định số 120/2021/NĐ-CP nếu Nghị định này không quy định 

trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn. 

3. Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 

14/2021/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

14/2021/TT-BTP), có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2022. Ban hành kèm theo 

Thông tư là Phụ lục một số biểu mẫu sử dụng trong kiểm tra công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

4. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt nội dung 

của các văn bản nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị mình thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện 

thống nhất theo quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo các nội 

dung quy định nêu trong các văn bản. 

 5. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi 

phạm hành chính trên Trang thông tin điện tử thành phố Cao Bằng. 

 6. Giao Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao Bằng đẩy 

mạnh tuyên truyền nội dung các văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm 

hành chính trên hệ thống truyền thanh của thành phố; tăng cường thời lượng, 

lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục 

pháp luật phù hợp. 

 7. Giao Phòng Tư pháp thành phố Cao Bằng tổ chức theo dõi, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác tư pháp 6 

tháng, 9 tháng và báo cáo năm 2022. 

Nhận được Công văn này đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan 

tâm nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh 
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vướng mắc, đề nghị có ý kiến bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng ( qua Phòng Tư pháp) để phối hợp giải quyết./. 

(Gửi kèm theo Công văn gồm: Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Nghị định 

số 120/2021/NĐ-CP; Thông tư số 14/2021/TT-BTP). 

 

Nơi nhận:     
- Như  trên;  

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP ; 

- Trang TTĐT TP ; 

- Phòng Tư pháp TP; 

- VP HĐND&UBND TP;         

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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