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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  2189  /STP - BTTP 
V/v đăng tải các nội dung tập huấn 

công tác xử lý vi phạm hành chính  

và theo dõi thi hành pháp luật 

Thừa Thiên Huế, ngày  16  tháng 11 năm 2021 

 

             Kính gửi:   

- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên 

địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 31/12/2020 về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021, Kế hoạch số 293/KH-UBND 

ngày 31/12/2020 về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, để đảm bảo việc triển khai thực 

hiện các quy định, kỹ năng, nội dung về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật được thống nhất từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở đề 

cương tập huấn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp biên soạn các nội dung, chuyên đề 

theo các Kế hoạch nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập 

trung đông người chưa cần thiết, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong 

phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng mạnh mẽ công nghệ trong họp, chỉ đạo điều 

hành, học tập, khai báo điện tử, …nhằm bảo đảm hoàn thành các nội dung công 

tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2021, Sở Tư pháp đăng tải toàn bộ nội dung các chuyên đề trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp tại: https://stp.thuathienhue.gov.vn (mục Niêm yết/thông 

báo), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào địa chỉ nêu trên để 

tham khảo tài liệu và triển khai đến các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức 

thuộc quyền quản lý bằng các hình thức thích hợp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó 

khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở 

Tư pháp (qua Phòng Bổ trợ tư pháp, số điện thoại: 0234.3935327) để kịp thời xem 

xét, hướng dẫn, giải quyết. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL); 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Nguyễn Thanh Sơn 

https://stp.thuathienhue.gov.vn/
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