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Kính gửi: 

 

- Các Sở: Nội vụ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao 

thông vận tải; Ngoại vụ; Tài nguyên và Môi trường; Công 

thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và 

Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và truyền thông; 

Xây dựng. 

- Các ngành: Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; 

Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Bảo hiểm 

xã hội tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

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, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan (như kính gửi), như sau: 

1. Các Sở; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục số 

02 và 02 bảng tổng hợp số liệu được ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2018/TT-BTP ngày 14/02/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo 

trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật.  

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo số liệu tình hình tuân thủ pháp 

luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và cá nhân, tổ chức theo Phụ 

lục số 2-Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 

14/02/2018 của Bộ Tư pháp. 

3. Chế độ báo cáo 

a) Thời điểm lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019. 

b) Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 03/10/2019. 
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c) Phương thức, cách thức gửi báo cáo 

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

chữ ký số hoặc file PDF (có chữ ký và đóng dấu đỏ) theo phần  mềm “Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp Tuyên Quang” hoặc Hộp thư điện tử 

Tuphap@tuyenquang.gov.vn. 

(Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/02/2018 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) 

Vậy, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                            
- Như kính gửi; (phối hợp)                                

- Phòng Tư pháp huyện, TP; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, QLXLVPHC&TDTHPL(Hà).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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