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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính 

. 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết 

gọn là Luật); Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Gia 

Lai về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Chi cục ATVSTP) tỉnh Gia Lai ban hành Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật cho toàn thể công 

chức thuộc Chi cục ATVSTP; đặc biệt là đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm 

hành chính. 

- Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và 

xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo đến ngày có hiệu lực thi hành Luật được tuyên truyền, phổ biến 

đầy đủ nội dung đến toàn thể công chức thuộc Chi cục ATVSTP. 

II. Nội dung 

- Nội dung tuyên truyền: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính ngày 13/11/2020. 

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trực tiếp trong các cuộc họp cơ 

quan, các buổi sinh hoạt chi bộ; lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị sơ 

kết, tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; đăng trên website của Chi 

cục. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Thời gian thực hiện: Quý III – IV năm 2021. 

- Giao Phòng Công tác thanh tra chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội 

dung tuyên truyền; tham mưu Lãnh đạo Chi cục công tác xử lý vi phạm hành 



 

chính về an toàn thực phẩm và Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tỉnh Gia Lai./. 

Nơi nhận:                         CHI CỤC TRƯỞNG 
- Sở Y tế; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục (t/h); 

- Đăng Website Chi cục ATVSTP ; 

- Lưu: VT, CTTT.          

  

  Nguyễn Văn Đang 
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