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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chi Lăng, ngày 14  tháng 4 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

 ngày 23/12/2021 của Chính phủ.  
 

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022); Kế hoạch số 30/KH-UBND 

ngày 21/01/2022 của UBND huyện Chi Lăng về quản lý nhà nước về thi hành 
pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022; 

UBND huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 
hành chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022) và các văn bản liên 
quan cho các đối tượng làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành 

chính; người có thẩm quyền xử phạt trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận 
thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức hội nghị phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tránh 

hình thức, lãng phí. Tập trung triển khai vào những điểm mới của Luật sửa đổi, 
bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính. Hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ công 

tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà 
nước trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

- Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính năm 2012; 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; 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. 
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- Thảo luận, hỏi đáp, giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung 

liên quan. 

2. Hình thức: Mở Hội nghị cấp huyện. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, BÁO CÁO VIÊN 

1. Thành phần 

Dự kiến 132 đại biểu dự Hội nghị, bao gồm: 

1.1. Cấp huyện 

- Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng 

chuyên môn thuộc UBND huyện;  

- Đại diện các cơ quan: Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Đội Quản lý 

thị trường số 4 (mỗi cơ quan 03 đại biểu). 

1.2. Cấp xã (mỗi xã, thị trấn 05 đại biểu): 

- Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, công chức: Địa chính - Xây dựng, 

Giao thông Thủy lợi - Môi trường, đại diện công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, 

thị trấn. 

2. Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/5/2022.  

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chi Lăng. 

4. Báo cáo viên: Báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

IV. TÀI LIỆU VÀ KINH PHÍ 

1. Tài liệu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012; 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; 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. 

2. Kinh phí: Sử dụng kinh phí hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà 

nước về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp huyện 

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu để tổ chức hội nghị theo kế 

hoạch; tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện mời Báo cáo viên pháp luật, đại 

biểu dự hội nghị theo thành phần.  

-  Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành giấy mời 

của UBND huyện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Phòng Tư pháp 
huyện tham mưu cho UBND huyện phát hành Giấy mời, chuẩn bị địa điểm, hội 
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trường để mở hội nghị tập huấn. 

3. Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Đội Quản lý thị trường số 4; 

các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn được 
mời dự Hội nghị có trách nhiệm bố trí đúng thành phần, tham dự tập huấn theo 
Kế hoạch khi có Giấy mời. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức Hội nghị triển khai 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 

và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- CA huyện; Hạt KL huyện, Đội QLTT số 4; 
- Các cơ quan CM thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C,PVPHĐND&UBND huyện; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, PTP (HTMH). 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Vi Nông Trường 
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