
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SVHTTDL-TTr       Kon Tum, ngày      tháng     năm   

Về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 

23/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của 

Chính phủ và kiểm tra công tác xử lý vi 

phạm hành chính.   

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Ngày 01/7/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản số 

958/STP-TTr, ngày 01/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc phổ biến, 

triển khai Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ theo quy định, Giám đốc sở yêu cầu: 

1. Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, quán triệt nội dung Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của 

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

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền lập biên bản 

vi phạm hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của người có thẩm 

quyền xử lý vi phạm hành chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan  tại 

cơ quan, đơn vị. 

Để lấy tài liệu, đề nghi các đơn vị truy cập theo đường link: 

http://sotuphap.kontum.gov.vn/KonTum/3880/Tai-lieu-hop,-Hoi-nghi.aspx 

 2. Thanh tra Sở chủ động, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở tổ chức phổ biến, triển khai theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc; tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đ/c Phó GĐ Sở; 

- Các phòng,đơn vị thuộc,trực thuộc sở; 

- Phòng HC-TH (đăng tải trên trang TTĐT); 

- Lưu VT, TTr (ĐTB). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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