
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-THNC 

V/v tổng kết 08 năm thi hành  

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày       tháng  02 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp. 

 

Thực hiện Quyết định số 183/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 

của Chính phủ; xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của 

Bộ Tư pháp tại Kế hoạch trên. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 

03/3/2021. 

2. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp 

với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chủ 

tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ. 

(Quyết định số 183/QĐ-BTP gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Tư pháp và các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp   
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