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

Số: 14/2021/TT-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính
phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và
theo dõi thi hành pháp luật;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số
điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ
luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) về thẩm quyền kiểm tra; điều chỉnh kế hoạch
kiểm tra; thời hạn kiểm tra; công khai kết luận kiểm tra, kết quả và việc xử lý
kết quả theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý
vi phạm hành chính;
b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tự kiểm
tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong nội bộ cơ quan,
đơn vị mình, kiểm tra người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm
vi quản lý của mình và không phải thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại
Thông tư này và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.
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2. Đối tượng áp dụng:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.
Điều 2. Thẩm quyền kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính
Thẩm quyền kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính theo Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kiểm tra công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý
của mình trên phạm vi cả nước; Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm
tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi được
giao tổ chức thực hiện.
Ví dụ: Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của mình trên
phạm vi cả nước (các Cục Quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...).
2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp
tỉnh) và các cơ quan quản lý người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện kiểm tra công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm
toán Nhà nước theo quy định tại Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan sau đây:
a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thuộc phạm vi địa bàn quản lý;
b) Các cơ quan thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc
đóng trên địa bàn địa phương được liệt kê tại khoản 6 Điều này.
Đối với cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa
bàn một tỉnh nhưng phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thì Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trụ sở có
thẩm quyền kiểm tra đối với những nội dung liên quan đến công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
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5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra công tác thi hành pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan sau đây:
a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban
nhân dân cấp xã thuộc phạm vi địa bàn quản lý;
b) Các cơ quan thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc
cùng cấp thuộc phạm vi địa bàn quản lý được liệt kê tại khoản 6 Điều này.
6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức
theo ngành dọc quản lý người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, gồm:
Công an nhân dân; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Kiểm ngư;
Thuế; Quản lý thị trường; Cơ quan thi hành án dân sự; Kho bạc Nhà nước; Ngân
hàng Nhà nước; Hệ thống tổ chức thống kê tập trung; Bảo hiểm xã hội và các cơ
quan, đơn vị khác thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc theo
quy định của pháp luật thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới của mình.
Điều 3. Ban hành và điều chỉnh kế hoạch kiểm tra công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Cơ quan của người có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra theo quy
định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP có trách nhiệm phối hợp
với các cơ quan có liên quan thực hiện khảo sát trước khi ban hành kế hoạch
kiểm tra tránh trùng lặp, chồng chéo, cụ thể như sau:
a) Các bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp
và các cơ quan có liên quan thực hiện khảo sát, thu thập thông tin để xây dựng
kế hoạch kiểm tra;
b) Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan thuộc cơ quan Trung ương được
tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn địa phương trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan thực hiện khảo sát, thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kiểm tra;
c) Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách
nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa
án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các
kế hoạch kiểm tra bị trùng lặp, chồng chéo.
Kế hoạch kiểm tra của bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, người có
thẩm quyền kiểm tra ở Trung ương được gửi đến Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý
vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trong thời hạn 10 (mười) ngày
làm việc, kể từ ngày được ban hành để theo dõi, phối hợp và tổ chức thực hiện.
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2. Trong các trường hợp sau đây, người có thẩm quyền ban hành kế hoạch
kiểm tra có thể điều chỉnh kế hoạch kiểm tra:
a) Có sự trùng lặp, chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra;
b) Khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng
làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kiểm tra;
c) Theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên;
d) Các trường hợp khác nhằm bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả kế
hoạch kiểm tra.
3. Trường hợp phát hiện kế hoạch kiểm tra có trùng lặp, chồng chéo về
đối tượng, nội dung kiểm tra và thời gian kiểm tra với các kế hoạch kiểm tra đã
được ban hành trước đó, thì xử lý như sau:
a) Cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra sau có trùng lặp, chồng
chéo phải thực hiện việc điều chỉnh nội dung kế hoạch.
b) Trường hợp các kế hoạch kiểm tra có trùng lặp, chồng chéo được ban
hành cùng một thời điểm, thì kế hoạch nào được gửi đến đối tượng được kiểm
tra sau sẽ phải điều chỉnh nội dung kế hoạch.
4. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý nội dung trùng lặp, chồng
chéo trong kế hoạch kiểm tra:
a) Ở Trung ương, các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra có nội
dung trùng lặp, chồng chéo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp để xử lý theo
nguyên tắc nêu tại khoản 3 Điều này;
b) Ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì, phối hợp
với các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra có nội dung trùng lặp, chồng
chéo để xử lý theo nguyên tắc nêu tại khoản 3 Điều này.
5. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kiểm tra được gửi cho đối tượng được
kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ngay sau khi người có thẩm quyền
điều chỉnh kế hoạch kiểm tra.
6. Trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, Cục Quản lý xử lý vi
phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp
chế của bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức pháp chế hoặc tổ chức có chức năng,
nhiệm vụ tương đương thuộc cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử lý
vi phạm hành chính, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp báo cáo người có thẩm quyền
quy định tại Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP xem xét, quyết định điều
chỉnh kế hoạch kiểm tra.
7. Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết định điều chỉnh kế hoạch
kiểm tra, biên bản kiểm tra, quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra
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thực hiện theo Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 05 và Mẫu số 11 Phụ
lục một số biểu mẫu trong kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Thời hạn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính
1. Tạm dừng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính:
a) Trong các trường hợp được nêu tại các điểm a và b khoản 2 Điều 3 của
Thông tư này, việc kiểm tra phải được tạm dừng;
b) Thời gian phải tạm dừng việc kiểm tra không được tính vào thời hạn
kiểm tra;
c) Trưởng đoàn kiểm tra hoặc người được ủy quyền phải báo cáo người
có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra xem xét, quyết định tạm dừng việc
kiểm tra;
d) Văn bản tạm dừng việc kiểm tra được thể hiện dưới hình thức Công
văn theo quy định của Chính phủ về công tác văn thư, trong đó, nêu rõ lý do tạm
dừng, thời hạn tạm dừng;
đ) Công văn tạm dừng việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý
vi phạm hành chính được gửi cho đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ngay sau khi được ban hành;
e) Việc kiểm tra được tiếp tục tiến hành khi lý do tạm dừng không còn.
2. Các trường hợp cần thiết phải gia hạn thời hạn kiểm tra theo quy định
tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP bao gồm:
a) Cuộc kiểm tra thuộc một trong các trường hợp sau đây: Hồ sơ xử lý vi
phạm hành chính có nhiều tình tiết phức tạp cần xác minh, làm rõ; đối tượng
được kiểm tra không phối hợp hoặc gây khó khăn cho việc kiểm tra;
b) Địa điểm kiểm tra ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo hoặc nơi đi
lại khó khăn.
Thời gian được gia hạn đối với mỗi cuộc kiểm tra thuộc các trường hợp
tại khoản 2 Điều này tối đa không quá 07 (bảy) ngày làm việc.
3. Chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn kiểm
tra theo quy định, Trưởng đoàn kiểm tra hoặc người được ủy quyền phải báo cáo
người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra xem xét, quyết định gia hạn
thời gian kiểm tra.
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4. Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra được gửi cho đoàn kiểm tra, đối
tượng kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ngay sau khi được
ban hành.
5. Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra thực hiện theo Mẫu số 04 Phụ lục
một số biểu mẫu trong kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Công khai kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính
1. Kết luận kiểm tra phải được công khai, trừ những nội dung trong kết
luận kiểm tra có liên quan đến bí mật nhà nước, lĩnh vực quân sự, quốc phòng,
an ninh quốc gia, bí mật công tác và những nội dung không được công khai khác
theo quy định của pháp luật.
2. Các nội dung của kết luận kiểm tra được công khai phải xây dựng thành
thông báo kết luận kiểm tra do người có thẩm quyền kiểm tra hoặc người được
ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ký.
Thông báo kết luận kiểm tra gồm các nội dung sau:
a) Nội dung kiểm tra;
b) Khái quát chung kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; các sai phạm cụ thể
đã được nêu ra trong kết luận kiểm tra;
c) Kiến nghị của đoàn kiểm tra.
3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ký kết luận kiểm
tra, người có thẩm quyền ban hành kết luận kiểm tra hoặc người được ủy quyền
theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP có trách nhiệm
công khai kết luận kiểm tra theo một trong các hình thức sau đây:
a) Tổ chức họp công bố kết luận kiểm tra với thành phần gồm người ra
quyết định kiểm tra hoặc người được ủy quyền, đoàn kiểm tra, đối tượng được
kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
b) Đăng tải đầy đủ nội dung thông báo kết luận kiểm tra trên Cổng thông
tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan kiểm tra. Thời gian đăng tải ít
nhất là 30 (ba mươi) ngày;
4. Trường hợp kết luận kiểm tra, thông báo kết luận kiểm tra có sai sót
phải đính chính, sửa đổi, bổ sung, thì cũng phải thực hiện công bố công khai
theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều này.
5. Người có thẩm quyền ban hành kết luận kiểm tra hoặc người được ủy
quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP chịu
trách nhiệm về nội dung thông tin công bố công khai; đính chính thông tin sai
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lệch (nếu có) trong vòng 01 (một) ngày làm việc, kể từ thời điểm phát hiện hoặc
nhận được yêu cầu đính chính.
6. Đính chính thông tin sai lệch:
a) Trong trường hợp Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ
quan kiểm tra đăng không chính xác các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này,
thì phải đính chính đúng chuyên mục hoặc vị trí đã đăng thông tin sai lệch trong
thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận được yêu cầu đính chính;
b) Thời gian đăng tải ít nhất là 30 (ba mươi) ngày.
7. Trường hợp việc công khai kết luận kiểm tra không thể thực hiện đúng
thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này vì những lý do bất khả kháng, thì người
có trách nhiệm công khai phải báo cáo thủ trưởng cấp trên trực tiếp và thực hiện
công khai ngay sau khi sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục.
8. Người có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều
này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, nếu gây thiệt hại
phải bồi hoàn theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
9. Kết luận kiểm tra, thông báo kết luận kiểm tra thực hiện theo Mẫu số
06, Mẫu số 07 Phụ lục một số biểu mẫu trong kiểm tra công tác thi hành pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Công khai kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện kết
luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Người có thẩm quyền ban hành kết luận kiểm tra hoặc người được ủy
quyền có trách nhiệm công khai kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện
kết luận kiểm tra, trừ những nội dung có liên quan đến bí mật nhà nước, lĩnh vực
quân sự, quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật công tác và những nội dung
không được công khai khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc công khai kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện kết luận
kiểm tra được thực hiện bằng thông báo kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi
thực hiện kết luận kiểm tra do người có thẩm quyền kiểm tra hoặc người được
ủy quyền ký.
Thông báo kết quả và việc xử lý kết quả theo dõi thực hiện kết luận kiểm
tra được gửi đến đối tượng được kiểm tra, đoàn kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan ngay sau khi được ban hành.
3. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận kiểm tra; Báo cáo kết quả
theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra; Thông báo kết quả và việc xử lý kết quả
theo dõi thực hiện kết luận kiểm tra thực hiện theo Mẫu số 08, Mẫu số 09 và
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Mẫu số 10 Phụ lục một số biểu mẫu trong kiểm tra công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2022.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã
hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp
luật thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức pháp
chế hoặc tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đương thuộc cơ quan, đơn vị quản
lý người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có
trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, cấp huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm
quyền xử lý vi phạm hành chính tổ chức thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc
có vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về
Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành
pháp luật) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Văn phòng Bộ,
Vụ
CVĐCVXDPL; Thanh tra Bộ, TCTHADS, Cục
BTTP, Cục HTQTCT; Cục KTVBQPPL;
- UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Hoàng Oanh

