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V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày   14 tháng 12 năm 2018 

 

 

Kính gửi: 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên 

địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018. Để đảm bảo việc tổng hợp, xây dựng dự 

thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời hạn quy 

định. Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) báo cáo công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018, cụ thể như sau:  

1. Nội dung báo cáo 

Theo mẫu đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và và 05 mẫu bảng tổng hợp số liệu được ban hành kèm theo Thông tư 

số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp (được đăng tải trên Website 

của Sở Tư pháp, địa chỉ: www.tuphaptuyenquang.gov.vn/mục Xử lý vi phạm hành 

chính, theo dõi thi hành pháp luật/văn bản chỉ đạo, điều hành). 

Ngoài yêu cầu nội dung báo cáo theo mẫu nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phân tích nguyên nhân đối với số quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính chưa thi hành; số tiền nộp phạt chưa thi hành tính đến thời điểm báo cáo. 

2. Thời điểm lấy số liệu báo cáo 

Thời điểm lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. 
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3. Thời hạn gửi báo cáo 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp (đồng gửi bản điện tử 

theo địa chỉ: ha.stptq@gmail.com) trước ngày 10/01/2019 để tổng hợp, Báo cáo Bộ 

Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- Giám đốc Sở; (Báo cáo) 

- Như kính gửi;  

- Trang TTĐT Sở Tư pháp;  

- Lưu VT, QLXLVPHC& 

TDTHPL(Hà).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 

 

  

 

    

                                                                                                                          

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                            

 

mailto:ha.stptq@gmail.com

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2018-12-14T09:46:33+0700
	Việt Nam
	Đặng Thị Thanh Hương<huongstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




