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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ TƯ PHÁP  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 70 /STP-

QLXLVPHC&TDTHPL 

An Giang, ngày  16  tháng    01  năm 2019  

V/v triển khai Thông tư số 

16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 

của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp  

 

                 

                 Kính gửi:                                   

- Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- UBND cấp huyện;  

- UBND cấp xã; 

- Phòng Tư pháp cấp huyện.  

 

Ngày 14/12/2018 Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 

16/2018/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông 

tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2019 và thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP 

ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản 

lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật. 

 

Sở Tư pháp trân trọng giới thiệu nội dung Thông tư này đến quý cơ quan, 

đơn vị và đề nghị quý cơ quan, đơn vị triển khai nội dung Thông tư số 

16/2018/TT-BTP trong ngành và địa phương mình đặc biệt là đề cương báo cáo 

và các biểu mẫu báo cáo để thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và báo cáo năm 

2019.  

Toàn bộ nội dung Thông tư 16/2018/TT-BTP được gửi đính kèm qua 

email. Trong trường hợp không nhận được Thông tư, đề nghị quý cơ quan liên 

hệ đồng chí Dương Thị Thu Oanh, số điện thoại: 0903.363.474, 02963.852894, 

địa chỉ email: dttoanh@angiang.gov.vn để được cung cấp văn bản.  

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT; QLXLVPHC&TDTHPL.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Trung 
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