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V/v tuyên truyền, phổ biến các Nghị
định, Nghị quyết của Chính phủ

Gia Lai, ngày 13 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện theo Công văn số 11/UBND-NC ngày 05/01/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai các Nghị định của Chính phủ; Công văn
số 465/UBND-NC ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ
thuộc Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị
trực thuộc Sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và học sinh, học viên của đơn vị mình các nội dung
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham
nhũng; 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; Nghị
định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục
bắt buộc; Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy
định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi
phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật
Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; 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; Nghị quyết số
30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
(có các Nghị định, Nghị quyết gửi kèm theo).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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