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Số:           /SYT-TT 
 

 

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:  

 

 

- Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

  

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 (gửi kèm theo văn bản này). 

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

bộ, thống nhất và hiệu quả, Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND và UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố: 

Tổ chức triển khai thực hiện 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. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đối 

với Thanh tra Sở Y tế ( 0205.3812113) hoặc báo cáo bằng văn bản để tổng hợp, 

báo cáo Bộ Y tế. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công 

chức, viên chức và các đối tượng có liên quan những nội dung Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP. 
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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đăng tải Nghị định số 124/2021/NĐ-

CP trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế và phối hợp với các cơ quan thông 

tin, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh... 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. 

3. Các Phòng chuyên môn của Sở  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và các nội dung liên quan, triển khai thực 

hiện và phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức và tuyên truyền, hướng 

dẫn các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Giao Thanh tra Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo Bộ Y tế để chỉ 

đạo, giải quyết. 

 
  Nơi nhận:                                                        

- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, TTr (LBT). 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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