
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tƣ pháp tháng 11/2020;  

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 

              

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 17/02/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND 

tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an  ninh năm 

2020 và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Văn bản số 1474-CV/BNCTU ngày 

08/5/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác 

nội chính, phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tư 

pháp tháng 11/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2020 (số liệu từ ngày 

16/10/2020 đến 15/11/2020), như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11/2020 

I. CÔNG TÁC THAM MƢU LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ TỈNH GIAO 

Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh 09 dự thảo văn bản về lĩnh vực tư 

pháp; ban hành theo thẩm quyền 183 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công 

tác tư pháp. Hoàn thành đúng và trước hạn 10/10 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 11/2020 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật (QPPL) 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên 

ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Kiểm tra 02 đề nghị xây dựng văn bản QPPL; thẩm định 05 dự thảo 

Quyết định QPPL, đề nghị chỉnh sửa 14 nội dung, 02 thủ tục hành chính, loại bỏ 

01 nội dung không hợp hiến, hợp pháp, không thống nhất, không khả thi; tham 

gia ý kiến đối với 21 dự thảo văn bản. Tham gia ý kiến, đề nghị bổ sung 02 nghị 

quyết QPPL vào Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (từ 

ngày 10/10/2019 đến ngày 10/10/2020), đang còn hiệu lực pháp luật có quy định 
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liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn . 

- Tự kiểm tra 05 Quyết định do UBND tỉnh ban hành, qua kiểm tra 05/05 

Quyết định đều có nội dung phù hợp. Rà soát 15 văn bản QPPL (06 nghị quyết, 

09 quyết định) do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực để thực hiện Hiệp 

định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) và Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).  

- Cập nhật 05 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành từ ngày 

14/9/2020 đến 14/10/2020 lên Cơ sở dữ liệu văn bản QPPL tỉnh Tuyên Quang. 

2. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2020 cho 75 đại biểu. Tham gia ý kiến thẩm định Bộ Chỉ số DCI năm 

2020 và Kế hoạch khảo sát DCI năm 2020; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh 

thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-LK/TW ngày 09/3/2020 của Bộ 

Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

3. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Ban hành Quyết định số 179/QĐ-STP ngày 25/10/2020 ban hành Phương 

án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật đối với 100 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân. 

4. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật  

- Trình UBND tỉnh dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực 

hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

- Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hướng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2020 và Hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật” thu hút 

06 đội tham gia dự thi và 450 lượt người tham gia cổ vũ; báo cáo kết quả Hội thi 

theo quy định. 

- Ban hành Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 23/10/2020 thực hiện Kế hoạch 

số 140/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 410-

KH/TU ngày 20/7/2020 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW 

ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ TW 7 (Khóa X) về 
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nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; 03 văn bản triển 

khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật
1
; 03 báo cáo kết quả công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật
2
. 

- Tham gia ý kiến 04 Bộ câu hỏi- đáp án Hội thi “Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật năm 2020” theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.   

- Biên soạn 02 bộ tài liệu tuyên truyền Luật Thanh niên đăng tải trên 

Website Sở Tư pháp và Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang;  

đăng tải chia sẻ 147 văn bản, tin bài, ảnh lên Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp, Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang, đã tiếp cận 5.318 

người, thu hút 660 lượt tương tác, chia sẻ.  

- Toàn tỉnh tổ chức 2.347 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho 71.937 lượt 

người; đăng tải, chia sẻ 633 văn bản, tin bài, ảnh, thông tin tuyên truyền; tuyên 

truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 988 buổi; cung cấp 2.542 tài liệu tuyên 

truyền pháp luật. 

 (Có biểu tổng hợp chi tiết gửi kèm theo) 

5. Công tác hòa giải ở cơ sở 

In, cung cấp 1.343 cuốn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải cho các tổ 

hòa giải. Trong kỳ báo cáo các Tổ hòa giải đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 

499 vụ việc, trong đó hòa giải thành 368/499 vụ việc, đạt tỷ lệ 74%.  

(Có biểu tổng hợp chi tiết gửi kèm theo) 

6. Công tác hộ tịch; nuôi con nuôi 

 Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (Tờ trình số 95/TTr-STP ngày 10/11/2020). Ban hành 02 Văn 

bản trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Rà soát và đề xuất nhu cầu được tích 

hợp dịch vụ, ứng dụng, sử dụng thông tin lưu trữ thuộc lĩnh vực hộ tịch và lĩnh 

vực lý lịch tư pháp vào chíp điện tử trên thẻ Căn cước công dân (Văn bản số 

933/STP-BT&HCTP ngày 19/10/2020). Toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 3.563 

việc hộ tịch. 

                                                           

1 (1) Văn bản số 997/STP- XDKTTHPL&PBGDPL ngày 22/10/2020 đề xuất Chương trình xây dựng 

nông thôn mới năm 2021; (2) Văn bản số 1008/STP-XDKTTHPL&PBGDPL về việc tổ chức hưởng ứng, truyền 

thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 ngày 05/10/2020; (3) Văn bản số 938/STP-XDKTTHPL&PBGDPL  

ngày  21/10/2020 về việc hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”. 

2 (1) Báo cáo số 45/BC-STP ngày 30/10/2020  thực hiện Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu 

ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Báo cáo số 267/BC-STP ngày 11/11/2020 kết quả thực hiện Đề 

án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến 

phụ nữ giai đoạn 2018-2027” năm 2020; (3) Báo cáo số 265/BC- STP ngày 11/11/2020 tổng kết công tác phòng, 

chống ma túy năm 2020. 
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 (Có biểu tổng hợp chi tiết gửi kèm theo) 

UBND cấp xã tổ chức giao nhận nuôi con nuôi 04 trường hợp. 

7. Công tác lý lịch tƣ pháp 

Tiếp nhận, phân loại, xử lý 774 thông tin lý lịch tư pháp (đạt 100%); cung 

cấp 230 thông tin cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố. Tiếp nhận 388 hồ sơ yêu 

cầu cấp phiếu; Giải quyết và trả kết quả cho 295 trường hợp trước và đúng hạn 

(đạt 100%).  

8. Công tác bồi thƣờng nhà nƣớc 

Đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Sơn Dương và UBND phường Hưng 

Thành thực hiện trách nhiệm hoàn trả (Văn bản số 1032/STP-BT&HCTP ngày 

12/11/2020). 

9. Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm 

Ban hành Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 04/11/2020  về việc thành lập 

Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong công tác đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổ 

chức kiểm tra trực tiếp công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất tại 03 đơn vị. 

10. Công tác công chứng, chứng thực 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép thành lập 01 Văn phòng 

công chứng . Ban hành Văn bản về việc thông tin liên quan đến kỳ kiểm tra kết 

quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư (Văn bản số 963/STP-BT&HCTP 

ngày 26/10/2020). Tiếp nhận và giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực công 

chứng . Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện và cập 

nhật 1.413 hợp đồng, giao dịch, 09 thông tin ngăn chặn, giải tỏa lên hệ thống phần 

mềm “Cơ sở dữ liệu công chứng” tỉnh Tuyên Quang. Phòng Công chứng số 1 

thực hiện 695 việc công chứng, thu phí 264.075.000 đồng, thù lao 48.850.000 

đồng. 

 Ban hành 02 văn bản Về việc trao đổi nghiệp vụ chứng thực. Toàn tỉnh 

thực hiện 52.572 việc chứng thực, thu phí 442.061.000 đồng (trong đó, Phòng 

công chứng số 1 thực hiện: 1.675 việc, thu phí 13.197.000 đồng; UBND cấp 

huyện thực hiện 1.194 việc, thu phí 5.872.000 đồng; UBND cấp xã thực hiện 

49.703 việc, thu phí 387.189.000 đồng). 

(Có biểu tổng hợp chi tiết của UBND cấp huyện, cấp xã gửi kèm theo) 

11. Công tác giám định tƣ pháp; thừa phát lại 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30627&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30627&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30627&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30263&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30263&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30350&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30350&a=1
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Cho ý kiến vào hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 01 Giám định viên kỹ thuật hình sự 

(Văn bản số 924/STP-BT&HCTP ngày 16/10/2020).  

Tổ chức lấy ý kiến  tham gia đối với dự thảo Đề án phát triển Văn phòng 

thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 937/STP-BT&HCTP ngày 

21/10/2020). 

12. Công tác trợ giúp pháp lý 

- Ban hành Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 

2020; thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020. 

Sở Tư pháp ký 04 phụ lục Hợp đồng trợ giúp pháp lý với tổ chức hành nghề luật 

sư. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tiếp nhận 111 

vụ việc, hoàn thành 27 vụ việc (19 vụ việc tư vấn pháp luật; 08 vụ việc tham gia 

tố tụng); tổ chức 02 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 372 người; cung 

cấp 1.170 cuốn tài liệu tuyên truyền. 

13. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tƣ pháp 

          Trình UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định công bố Danh mục 28 thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính mới ban hành; 29 thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa 

phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp và thực hiện tổ chức 

thực hiện sau khi được công bố. 

  Đề nghị đăng tải TTHC lĩnh vực thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa 

giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; 

văn bản số 984/STP-VP ngày 27/10/2020 về việc phối hợp cung cấp thông tin 

về doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có liên hệ giải quyết TTHC 

với Sở Tư pháp phục vụ khảo sát chỉ số DCI năm 2020 theo yêu cầu của Hiệp 

hội doanh nghiệp. 

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Tư pháp đã tiếp 

nhận 294 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (292 thủ tục lĩnh vực lý 

lịch tư pháp; 01 thủ tục lĩnh vực công chứng; 01 thủ tục lĩnh vực hòa giải thương 

mại); trả kết quả 282 thủ tục hành chính, thu phí 35.200.000 đồng.  

 14. Công tác tổ chức, xây dựng ngành; công tác thi đua khen thƣởng; 

công tác xã hội; thống kê, tổng hợp 

Trình UBND tỉnh về việc điều chỉnh kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ năm 2020. Tổ chức chấm điểm chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp 

năm 2020. Ban hành 17 văn bản triển khai và tổ chức thực hiện công tác tổng 

hợp, báo báo thống kê công tác tư pháp theo chuyên đề và định kỳ; thi đua khen 

thưởng (trong đó: 06 báo cáo, 11 công văn); 06 Quyết định cử 06 công chức, 

viên chức đi học Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đợt 2 năm 2020;  

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30270&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30270&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=29807&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=29807&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30586&a=1
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bổ nhiệm ngạch Cán sự và xếp lương đối với 01 viên chức; điều chỉnh kinh phí 

cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường 

xuyên của nguồn thu được để lại năm 2020 và công bố công khai.; tham mưu 

với UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Báo công của 

Bộ Tư pháp tại tỉnh Tuyên Quang. 

15. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2020 và tổ chức triển 

khai thực hiện (Quyết định số 184/QĐ-STP ngày 05/11/2020 về việc). 

Trong kỳ tiếp 17 lượt công dân. 

16. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Trình UBND tỉnh ban hành  Kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật năm 2020 (Tờ trình số 04/TTr-ĐKT ngày 16/11/2020) 

-  Báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật số (03/BC-

ĐKT890 ngày 16/11/2020). 

17. Công tác luật sƣ, tƣ vấn pháp luật 

Ban hành Quyết định số 188/QĐ-STP ngày 05/11/2020 về việc thu hồi 

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Bùi Lan; Văn bản số 1013/STP-

TTr ngày 06/11/2020 Về việc đề nghị thu hồi con dấu của tổ chức hành nghề 

luật sư). 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2020 

 

 1. Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020; 

báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; 

báo cáo khảo sát kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở 

Tư pháp. 

 2. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các luật mới được 

Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua; tổng kết công tác PBGDPL năm 

2020; đánh giá hiệu quả công tác theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 của Bộ Tư pháp.  

 3. Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác PBGDPL 

năm 2020; tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2020. 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30893&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30893&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30893&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30671&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30671&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30688&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=30688&a=1
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 4. Tuyên truyền pháp luật lưu động về phòng chống ma túy tại; phối hợp Hội 

Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và Nhân dân tại cơ sở. 

 5. Tiếp tục thẩm định, tham gia ý kiến theo đề nghị của các cơ quan, đơn 

vị; tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát, cập nhật văn bản QPPL theo 

quy định. 

 6. Ban hành Quy định đánh giá công chức, viên chức, người lao động; 

Quyết định Quy định đánh giá các phòng, đơn vị và tổ chức thực hiện đánh giá 

phân loại công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở năm 2020. 

 7. Tổ chức kiểm tra công tác tư pháp và các kế hoạch kiểm tra chuyên đề: 

tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2020; về tình hình thi hành pháp luật trong công tác đăng ký 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; kiểm tra công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính. 

 8. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; tiếp 

nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 

của công dân; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; thi đua, khen thưởng và 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; 

thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh. 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  (Báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Đảng uỷ STP; 

- Giám đốc Sở;   

- Các PGĐ Sở; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các ĐVSN trực thuộc Sở;                                               

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP.Thanh. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 

 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=28443&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=28443&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=28443&a=1
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