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Kính gửi:  

   - Sở Công thương; 

   - Sở Y tế; 

   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

   - UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 11/01/2019 về công tác quản lý 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; Kế hoạch số 49/KH-

UBND ngày 11/01/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh.  

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát những văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.  

Để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực 

phẩm đạt chất lượng, hiệu quả, Sở Tư pháp xin gửi kèm theo Công văn này Hệ dữ 

liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nêu trên để Quý sở, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố tham khảo làm cơ sở trong theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2019. Đồng thời được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: 

https://sotuphap.tayninh.gov.vn. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với 

Sở Tư pháp (Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật, số điện thoại 0276.3813633) để được hướng dẫn./.  

 

Nơi nhận:         KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QLXLVPHC&TDTHPL. 

 

 

 

 

    

V/v: ban hành hệ dữ liệu 

văn bản quy phạm pháp luật 

lĩnh vực an toàn thực phẩm  

https://sotuphap.tayninh.gov.vn/
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