
    UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

              SỞ TƯ PHÁP 
 

           Số: 605/STP-TTr 
 

V/v đôn đốc báo cáo thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng 

đầu năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Tuyên Quang, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

 

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. 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính 

phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện 

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh năm 2021, ngày 03/6/2021 Sở Tư pháp đã ban hành Văn 

bản số 550/STP-TTr về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021. Theo đó, Sở Tư pháp đã đề nghị 

các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 15/6/2021 bằng 

bản điện tử có chữ ký số hoặc file PDF (có chữ ký và đóng dấu đỏ) trên 

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.  

Tuy nhiên, đến nay Sở Tư pháp mới nhận được báo cáo của 18 đơn vị 

(có danh sách gửi kèm). Để kịp thời tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 21/6/2021, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị chưa gửi báo cáo khẩn trương gửi báo cáo công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021 về Sở Tư pháp trước 

ngày 17/6/2021 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

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

Nơi nhận:                                                          
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Như kính gửi;  

- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 

- Trang TTĐTSTP (đăng tải);  

- Lưu VT, TTr.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 

mailto:Tuphap@tuyenquang.gov.vn


 

 
 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO THI HÀNH PHÁP LUẬT 

 VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

(Kèm theo Văn bản số: 605/STP-TTr ngày 15/6/2021 của Sở Tư pháp) 
 

TT 
Tên cơ quan, đơn vị 

 

Kết quả 

Đã gửi 

 

Chưa gửi 

I Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  
 

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư x  

2 Sở Nội vụ x  

3 Sở Công thương   x 

4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  x 

5 Sở Thông tin và Truyền thông  x 

6 Sở Xây dựng x  

7 Sở Lao động, Thương binh và xã hội x  

8 Sở Tài chính x  

9 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn x  

10 Sở Giao thông Vận tải x  

11 Sở Khoa học và Công nghệ  x 

12 Sở Giáo dục và Đào tạo x  

13 Sở Tài nguyên và Môi trường  x 

14 Sở Ngoại vụ  x 

15 Thanh tra tỉnh x  

16 Sở Y tế x  

17 Ban Dân tộc tỉnh x  

II Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh   

1 Cục Thi hành án dân sự tỉnh x  

2 Tòa án nhân dân tỉnh x  

3 Công an tỉnh  x 

4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh x  

5 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  x 

6 Cục Thống kê tỉnh x  

7 Cục Thuế tỉnh  x 

8 Bảo hiểm xã hội tỉnh  x 

9 Chi cục Hải quan x  

10 Cục quản lý thị trường  x 

III UBND các huyện, thành phố   

1 UBND thành phố Tuyên Quang  x 

2 UBND huyện Yên Sơn  x 

3 UBND huyện Sơn Dương x  

4 UBND huyện Hàm Yên x  

5 UBND huyện Chiêm Hoá  x 

6 UBND huyện Na Hang  x 

7 UBND huyện Lâm Bình  x 
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