
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:                      Kon Tum, ngày      tháng      năm     
V/v thông báo kết thúc theo dõi  

việc thực hiện kết luận thanh tra. 
 

                             

Kính gửi:    

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy; 

- Phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy. 

 

  Căn cứ Kết luận thanh tra số 02/KL-STP ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về công tác hộ tịch, chứng thực tại UBND huyện Kon Rẫy và Phòng Tư pháp 

huyện Kon Rẫy (viết tắt là Kết luận thanh tra).  

Sau khi xem xét Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện 

Kon Rẫy về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra và các tài liệu kiểm chứng kèm theo, 

Sở Tư pháp xác định Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và Phòng Tư pháp huyện Kon 

Rẫy đã hoàn thành việc thực hiện Kết luận thanh tra, cụ thể như sau: 

 - Số kiến nghị phải thực hiện: 07 kiến nghị; 

 - Số kiến nghị đã thực hiện xong: 07 kiến nghị; 

 - Số kiến nghị chưa thực hiện xong: 0 kiến nghị. 

(Chi tiết thực hiện tại Bảng tổng hợp kèm theo) 

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/03/2015 của Chính phủ 

quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra, Sở Tư pháp quyết định kết thúc theo dõi 

việc thực hiện Kết luận thanh tra và lưu trữ hồ sơ theo dõi theo quy định. 

Sở Tư pháp thông báo để Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và Phòng Tư pháp 

huyện Kon Rẫy được biết./. 

 
Nơi nhận:                     
- Như trên;                           
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đ/b); 

- Trang Thông tin điện tử Sở (để công khai); 

- Lưu VT, TTr/STP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thắng 
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