
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-STP Tuyên Quang, ngày        tháng 02 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ -CP ngày 

05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị  

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban  

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân 

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

Tuyên Quang năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến giáo dục pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (có Kế hoạch 

kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến giáo dục pháp luật; Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng Tư 

pháp huyện, thành phố và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 Nơi nhận:    

- UBND tỉnh (B/cáo); 
- Cục QLXLVPHC&TDTLPL, BTP (B/cáo); 
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Như Điều 2; (thực hiện) 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, Phòng XDKTTHPL&PBGDPL. 
   Loan.2b. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022                                                                         

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Mục đích  

1. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Nghị 
định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành 

pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật (viết tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, 
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP). 

2. Kịp thời phản ứng chính sách, đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực 
trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, gồm: thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng; lĩnh vực trợ giúp pháp lý.  

II. Yêu cầu 

1. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình 
thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 
21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và 
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

2. Bám sát Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ Tư pháp 
ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 

2022 và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2022. 

3. Xác định nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của 

các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao  trên tinh 
thần tiết kiệm, hiệu quả. 

4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trong tham mưu 
tổ chức thực hiện; sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; 

gắn kết hặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính. 
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B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

I.  Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh 

1. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật  

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức Hội nghị tập huấn; ban hành Văn bản 
hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố (gọi chung 

là UBND cấp huyện), UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) 
thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

b) Sản phẩm đầu ra: Hội nghị tập huấn; các công văn hướng dẫn, đôn đốc 
thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật. 

d) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; Phòng Tư pháp cấp 
huyện; các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

đ) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022, hoàn thành trước ngày 
30/11/2022. 

2. Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 
vực theo dõi trọng tâm  

a) Nội dung hoạt động:  

- Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND cấp 
huyện, cấp xã thực hiện nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã ban hành về: (i) chính sách, quy phạm pháp luật về hỗ trợ người 

dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, (ii) tự chủ đại học (tự chủ tài chính và tự 

chủ bộ máy, nhân sự, (iii) lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

- Lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. 

b) Sản phẩm đầu ra: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong các 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi; các văn bản hướng dẫn, đôn đốc 
thực hiện lập Danh mục.  

c) Cơ quan thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 

phổ biến giáo dục pháp luật. 

d) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

đ) Thời gian thực hiện: Quý II/2022. 

3. Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật 
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3.1. Chuẩn bị phục vụ hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp  

a) Phạm vi hoạt động: Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện 
cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 

24/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật của Bộ Tư pháp năm 2022. 

b) Cơ quan thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 
phổ biến giáo dục pháp luật. 

c) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2022.  

3.2. Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

a) Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước 
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Đối tượng kiểm tra: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và một số xã 
trên địa bàn huyện, thành phố. 

c) Nội dung kiểm tra 

- Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật. 

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật. 

- Việc đảm bảo các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật. 

- Việc tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật. 

- Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

d) Thời gian, địa điểm kiểm tra 

- Thời gian: Quý II, Quý III năm 2022. 

- Địa điểm kiểm tra: Kiểm tra tại một số sở, ngành; Ủy ban nhân dân 
huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và một số xã trên địa bàn huyện, thành 
phố nêu trên.  

đ) Phương thức kiểm tra: Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập 
đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp; hoạt động kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật lồng ghép trong hoạt động kiểm tra công tác tư pháp năm 2022. 

e) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra. 
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g) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật. 

h) Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các 
phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 4. Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

a) Nội dung hoạt động: 

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh từ các phương tiện thông tin đại 
chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của 
các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử. 

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử 
lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP). 

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông 

tin về tình hình thi hành pháp luật. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

d) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

đ) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022, hoàn thành trước ngày 
30/11/2022. 

5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 
trọng tâm, liên ngành 

 a) Nội dung hoạt động:  

- Đôn đốc, hướng dẫn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài 

chính,  Sở Tài nguyên và Môi trườn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan tổ chức khảo sát tình hình thi hành: (1) chính sách hỗ trợ người dân, 

người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; (2) về tự chủ đại học; (3)về lập, quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn nước; đồng thời tổng hợp chung báo cáo khảo sát tình 
hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh để 
báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

b) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả khảo sát và xử lý kết quả điều tra, 
khảo sát. 

c) Cơ quan thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 
phổ biến giáo dục pháp luật. 

d) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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đ) Thời gian thực hiện: Trình Giám đốc Sở trước ngày 15/10/2022, để 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/10/2022. 

6. Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo 
cáo theo quy định 

a) Nội dung hoạt động: Trên cơ sở tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp xây dựng 

báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh báo cáo theo quy định. 

b) Sản phầm đầu ra: Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật. 

d) Cơ quan/Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

đ) Thời gian thực hiện: Trước ngày 05/12/2022. 

II. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 

của Sở Tư pháp 

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi 

1.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng.  

1.2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chứng thực. 

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

2.1. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

a) Nội dung hoạt động: 

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước về tì nh 
hình thi hành pháp luật. 

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung 

cấp. 

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử 

lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. 

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông 

tin về tình hình thi hành pháp luật. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

d) Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật; các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan. 
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đ) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022, hoàn thành trước ngày 
15/11/2022. 

2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất 
về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý, trong đó xác 

định rõ thời gian, đối tượng và địa điểm kiểm tra (phù hợp với kế hoạch công tác 
năm của đơn vị). 

b) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

d) Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật; các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan. 

đ) Thời gian thực hiện: Quý II, III/2022.  

2.3. Khảo sát về tình hình thi hành pháp luật 

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức khảo sát về tình hình thi hành pháp luật 
trong lĩnh vực được giao quản lý. 

b) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả khảo sát. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

d) Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật; các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan. 

đ) Thời gian thực hiện: Quý II, III/2022. 

2.4. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật trong lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp 

a) Nội dung hoạt động: Xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo Điều 14 Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-
CP. 

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông 
tin về tình hình thi hành pháp luật. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

d) Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật; các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan. 

đ) Thời gian thực hiện: Trong năm 2022, hoàn thành trước ngày 
15/11/2022. 

2.5. Xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 
vực trọng tâm của Sở Tư pháp 

a) Nội dung hoạt động: Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp, Phòng Xây dựng, kiểm tra, 
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thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Phòng Bổ 
trợ và Hành chính tư pháp và các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở xây dựng 

Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Sở 
Tư pháp. 

b) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp. 

c) Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

d) Đơn vị phối hợp: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp; các phòng, đơn 

vị và cá nhân liên quan. 

đ) Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
được giao và Kế hoạch này tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật tại Mục B.II Kế hoạch này; báo cáo kết quả theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý gửi Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật tổng hợp báo cáo 
Giám đốc Sở trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 
hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức thực hiện Kế hoạch này.  

3. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 
pháp luật chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi chung tình hình 

thi hành pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Giám đốc Sở kết quả theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật của Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 11 năm 2022; báo 
cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang trước ngày 05 tháng 12 năm 2022./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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