
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 387/UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện  

Nghị định của Chính phủ 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Căn cứ Văn bản số 77/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện 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; Văn bản số 78/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện 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 (Ủy ban nhân dân tỉnh gửi 

liên thông qua Phần mềm quản lý văn bản). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố, theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý có trách nhiệm phổ 

biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện 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; 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. Tham mưu, đề xuất nội dung thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                           

- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Như kính gửi; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (Ng).                                                                                   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
 

Tạ Văn Dũng 
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