
 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /SYT-TTr 
V/v tuyên truyền, phổ biến 

Nghị định số 88/2022/NĐ-CP 

ngày 26/10/2022 của Chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Điện Biên, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện công văn số 3530/UBND-KGVX ngày 01/11/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thi hành Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 

năm 2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện: 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 

năm 2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 12/12/2022. 

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến phải được tiến hành rộng rãi dân 

chủ, công khai, khoa học, chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với đơn vị. 

- Tài liệu để tuyên truyền, phổ biến đề nghị các cơ quan, đơn vị khai thác 

trên trang thông tin điện tử của Chính phủ (www.chinh phu.vn/). 

Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị trực thuộc sở Y tế triển khai 

thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./. 

 
Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VT; Thanh tra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Sử 
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