
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 2002 /VP-NC 

Vv kiểm tra tình hình thực hiện  
Luật Lý lịch tư pháp 

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 5  năm 2019 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Tư pháp. 
- Công an tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-BTP ngày 10/5/2019 của Bộ Tư pháp 
về ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư 
pháp tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Thuận, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến chỉ đạo: 

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 
xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa 
bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Quyết định trên; hoàn thành, trình 
UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019. 

2. Sở Tư pháp, Công an tỉnh chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết để 
Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra trực tiếp theo nội dung của Quyết 
định nêu trên. 

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm 
tra liên ngành làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh theo nội dung của Quyết định 
nêu trên. 

(Quyết định số 1085/QĐ-BTP được phôtô  gửi kèm Công văn  này). 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Sở Nội vụ;  
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, TT PVHCC, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Quý     
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