
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KSTTHCNC 

V/v bổ sung thông tin, tài liệu 

xây dựng báo cáo theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. 

Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2022 

               

     Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ tỉnh;  

- Các sở, ngành: Tư pháp; Tài chính; Nội vụ; Lao động 

TB&XH; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài 

nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNN; Ban quản lý 

KKT Nghi Sơn và các KCN; Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - 

CN Thanh Hóa; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Trường 

Đại học Hồng Đức; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Liên minh hợp tác xã tỉnh; 
 

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh tổ chức điểm cầu làm việc trực tuyến với 

Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022; theo đó, tại buổi làm việc các 

thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, đặt câu hỏi làm rõ các vấn đề còn tồn tại, 

chưa đầy đủ thông tin hoặc thiếu tài liệu kiểm chứng. 

Để đảm bảo việc báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, đáp ứng yêu 

cầu đánh giá của Đoàn Kiểm tra liên ngành. Phó Chủ tịch Thường trực  UBND 

tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung, yêu cầu bổ 

sung của thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành tại buổi làm việc; chủ động phối 

hợp, cung cấp bổ sung báo cáo, thông tin, tài liệu,… gửi Sở Tư pháp trước ngày 

13/12/2022 để tổng hợp. 

2. Giao Sở Tư pháp trên cơ sở cung cấp thông tin, tài liệu của các sở, ngành, 

đơn vị; tổng hợp báo cáo bổ sung, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 

19/12/2022 để xem xét, gửi Đoàn Kiểm tra liên ngành theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- PCTTT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c);                                                                                   

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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