
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GD&ĐT 
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

138/2021/NĐ-CP và Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

   Lạc Thủy, ngày     tháng 02 năm 2022 

 
 

                                        Kính gửi: Các trường học trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 252/UBND-CA ngày 18/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Lạc Thủy về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo 

quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn 

xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ 

tục hành chính và Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 

phòng, chống bạo lực gia đình đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh; 

(có Nghị định gửi kèm) 

 Yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Các bộ phận CM phòng; 

- Website ngành; 

- Lưu VT, THCS (NH.02) 
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Nguyễn Tiến Mạnh 
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