
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:  692 /STP-QLXLVPHC&TDTHPL 

Về việc kiểm tra công tác  

thi hành pháp luật năm 2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày  12 tháng 7 năm 2019 

 

 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang; 

- Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa, Na Hang và 

thành phố Tuyên Quang. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 22/04/2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm 

tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 

2019. 

Sở Tư pháp thông báo lịch kiểm tra công tác thi hành pháp luật, như 

sau: 

1. Thời gian, địa điểm làm việc 

* Thời gian kiểm tra 

- Ngày 23/7/2019: Kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội huyện Na Hang. 

- Ngày 24/7/2019: Kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa. 

- Ngày 07/8/2019: Kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên 

Quang. 

- Ngày 09/8/2019: Kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang. 

* Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

 (Buổi sáng làm việc từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều làm việc từ 

13h30 đến 17h00) 

2. Nội dung và phạm vi kiểm tra 

Kiểm tra theo các nội dung tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Văn bản số 445/STP-

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 22/5/2019 của Sở Tư pháp về việc báo cáo tình 
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hình thi hành chính sách pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 

3. Thành phần tham dự cuộc kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 22/04/2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 

năm 2019. 

- Đối với cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Mời đại diện lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị và cán bộ, công chức có liên quan tham gia cuộc kiểm tra. 

Vậy, Sở Tư pháp thông báo lịch kiểm tra và trân trọng đề nghị Bảo hiểm 

xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa, Na Hang và thành phố Tuyên 

Quang quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Giám đốc STP (báo cáo); 
- Thành viên Đoàn kiểm tra số 380; 
- Chánh Văn phòng Sở; 
- Như kính gửi (thực hiện); 
- Trang thông tin điện tử STP; 
- Lưu VT-QLXLVPHC 
&TDTHPL(Hà). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 
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