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UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 768/STP-QLXLVPHC&TDTHPL

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 8 năm 2018

V/v tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng chuyên
sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề
nghiệp cho cán bộ, công chức và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm
hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phối
hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành
chính tại tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00, ngày 21/9/2018.
2. Địa điểm tổ chức: Tại Khách sạn Mường Thanh tỉnh Tuyên Quang.
3. Hình thức: Hội nghị tổ chức dưới hình thức tập trung trong 01 ngày.
4. Báo cáo viên: Lãnh đạo các Vụ, Cục có liên quan của Bộ Tư pháp, Bộ
Công an, Bộ Công thương.
5. Thành phần tham dự Lớp tập huấn dự kiến như sau:
- Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: 01 đại biểu
- Sở Tư pháp: Lãnh đạo Sở và Trưởng một số phòng chuyên môn: 05 đại biểu.
- Đại diện lãnh đạo: Cục thuế tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án
nhân dân tỉnh, Cục Thống Kê, Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục dự trữ nhà nước khu
vực Hoàng Liên Sơn: 06 đại biểu.
- Đại diện lãnh đạo các Chi cục: Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Hải quan,
Bảo vệ thực vật, Thú y, Thủy lợi, Lâm nghiệp, An toàn vệ sinh thực phẩm, Dân
số - Kế hoạch hóa gia đình: 09 đại biểu.
- Đại diện Lãnh đạo và Chánh thanh tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 34
đại biểu.
- Lãnh đạo Công an tỉnh; Trưởng một số phòng chuyên môn thuộc Công
an tỉnh: 06 đại biểu.
- Trưởng Công an của 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh: 07 đại biểu.
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tư
pháp và 01 chuyên viên; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: 35 đại biểu.

- Đại diện lãnh đạo Hạt kiểm lâm, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường
của 07 huyện, thành phố thuộc tỉnh: 21 đại biểu.
6. Kinh phí:
- Học phí: 500.000 đồng/học viên (do cơ quan tổ chức Hội nghị hỗ trợ).
- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho cán bộ, công chức tham gia
Lớp tập huấn do cơ quan cử cán bộ, công chức tham gia lớp học hỗ trợ.
- Kết thúc khóa học, những học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp
chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn.
7. Liên hệ
- Công văn của cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức tham dự Lớp tập
huấn chuyên sâu đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của cán bộ,
công chức được cử đi học để phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành
chương trình tập huấn và gửi về Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và
theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trước ngày
05/9/2018, đồng gửi bản điện tử vào địa chỉ email: ha.stptq@gmail.com. (trường
hợp cơ quan, đơn vị không gửi danh sách cán bộ, công chức đăng ký tham dự
Lớp tập huấn thì coi như không có nhu cầu tập huấn).
- Đề nghị cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn ưu
tiên cho cán bộ, công chức chưa được đi tập huấn năm 2017.
- Thông tin chi tiết về Lớp tập huấn chuyên sâu xin liên hệ:
Bà Lý Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và
theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp. Điện thoại cơ quan: 02073. 818.201,
Di động: 0914.956.909.
Vậy, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thông báo
cho học viên tham gia Lớp tập huấn đúng thành phần, thời gian để Lớp tập huấn
đạt kết quả tốt. Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực
hiện./.
Nơi nhận:
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