
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VP 
 

 

TP. Lạng Sơn, ngày         tháng  01  năm 2022 

V/v triển khai thực hiện 

Nghị định số 124/2021/NĐ-

CP ngày 28/12/2021 

 của Chính phủ 

 

 

    

 Kính gửi:  

 

 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

  

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-

CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 

tế (sau đây gọi là Nghị định số 124/2021/NĐ-CP); có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 01 năm 2022. 

Thực hiện Công văn số 26/SYT-TT ngày 04/01/2022 về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ. Để 

việc triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP được đồng bộ, thống 

nhất và hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các 

phường, xã triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND- UBND thành phố chủ trì phối hợp với phòng 

Kinh tế thành phố, Đội quản lý thị trường số 1: 

Tổ chức tuyên truyền Nghị định số 124/2021/NĐ-CP tới cán bộ, công 

chức, viên chức có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm và lĩnh vực y tế. 

Tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động 

kinh doanh, hành nghề thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP và Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế để nghiên cứu, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, hành nghề theo đúng quy định của pháp luật. 

Đăng tải Nghị định số 124/2021/NĐ-CP trên Trang Thông tin điện tử của 

thành phố và phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại cộng đồng để các 

doanh nghiệp, tổ chức, người dân hiểu và thực hiện. 



2 

 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Sở Y tế để được chỉ đạo, giải quyết.  

2. UBND các phường, xã  

Tổ chức triển khai thực hiện và phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công 

chức có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và 

lĩnh vực y tế; tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, hành 

nghề thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định số 124/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế  trên địa bàn phường, xã để nghiên cứu, thực hiện hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, hành nghề theo đúng quy định của pháp luật. 

(Nghị định số 124/2021/NĐ-CP gửi kèm theo văn bản này) 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận:                                                        

- Như trên;  

- Sở Y tế; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu VT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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