
  

 

  

                                                                                                                        

 

BỘ TƯ PHÁP 
CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ 

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 

 
Số: 349/QLXLVPHC&TDTHPL-THPL 

V/v thông báo Danh sách cán bộ được 

giao làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

theo dõi THPL tại các đơn vị thuộc Bộ   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện nhiệm vụ được nêu tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Mục 

III  Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của 

Bộ Tư pháp năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 

17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trên cơ sở tổng hợp thông tin do các đơn 

vị thuộc Bộ cung cấp, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) xin gửi kèm theo Công văn này 

Danh sách cán bộ được giao làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành 

pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, Cục QLXLVPHC&TDTHPL 

đề nghị Quý Sở chủ động liên hệ với cán bộ có tên trong Danh sách khi cần trao 

đổi, giải quyết công việc liên quan đến nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật 

thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.  

Cục QLXLVPHC&TDTHPL trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự 

quan tâm, phối hợp của Quý Sở./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để báo cáo); 
- Các đơn vị QLNN thuộc Bộ TP (để phối hợp); 

- Phó CT Hồ Quang Huy (để biết); 

- Lưu: VT Cục, Phòng TDTHPL (02b). 

 
 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đặng Thanh Sơn 


