
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

PHÒNG TƯ PHÁP 

Số: 55/TP 
V/v báo cáo theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và Chỉ số chi phí tuân thủ    

pháp luật năm 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: 

                - Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

                - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

       Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 

07/01/2021 của UBND huyện thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Công văn số 

67/UBND-TP ngày 08/02/2021 về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Công văn số 

168/UBND-TP ngày 01/4/2021 về việc triển khai việc cải thiện điểm số và duy 

trì thứ hạng chỉ số B1 năm 2021; Công văn số 1282/STP-PBTDTHPL ngày 

01/11/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định về việc đề nghị báo cáo theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2021 và báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm 

số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1). 

Để kịp thời báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp tỉnh theo quy định, Phòng 

Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện tổng hợp Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 

và Báo cáo thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 

trong năm 2021 tại đơn vị, địa phương mình (theo đề cương gửi kèm), gửi về 

Phòng Tư pháp huyện trước ngày 09/11/2021. 

Đối với Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành: Đề nghị Công an huyện báo cáo theo dõi thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

báo cáo theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Khắc Giáp 
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