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Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

                

Thực hiện Công văn 901/BTP-TCTHADS ngày 19/3/2019 của Bộ Tư 
pháp về việc đề nghị quan tâm thực hiện, chỉ đạo thực hiện đầy đủ pháp luật tố 
tụng hành chính, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt, tổ chức 
triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn 901/BTP-TCTHADS ngày 19/3/2019 
của Bộ Tư pháp và Công văn số 1047/UBND-NC ngày 29/10/2018 của UBND 
tỉnh thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành 
pháp luật tố tụng hành chính.  

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của 
UBND tỉnh về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án 
hành chính định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Bộ Tư pháp theo quy định. 

 (Công văn 901/BTP-TCTHADS; số 1047/UBND-NC gửi kèm theo trên 
eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: TH, NC, BTCD, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng văn Quý 
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