
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 476 /STP-TTr 

V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai 

thi hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP 

      Tuyên Quang, ngày  31 tháng 5 năm 2019 

               

                 Kính gửi:    - Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 
 
                                

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1364/UBND-

NC ngày 21/5/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu: 

1. Chánh thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng Sở tổ chức 

tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo đến 

toàn thể công chức, người lao động các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở. 

2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trực tiếp quán triệt Nghị 

định số 31/2019/NĐ-CP đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị 

mình. 

3. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời cập nhật Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, biên soạn tài liệu tuyên 

truyền, đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Sở (Mục Phổ biến giáo dục pháp 

luật/Tài liệu tuyên truyền) để công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

biết, tham khảo, thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.    

4. Giao Chánh thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ hoặc 

đột xuất tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính TU;          (Báo cáo) 

- Đảng ủy Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như kính gửi;         (Thực hiện) 

- CC, VC, NLĐ; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp (Đăng tải); 

- Lưu VT. 

   Vân (02b) 

   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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