
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /VP-NC 

V/v báo cáo thực hiện Quy chế  

phối hợp số 01/QCPH-UBND-

TAND năm 2019 

Lạng Sơn, ngày     tháng  01  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quy chế phối hợp 01/QCPH-UBND-TAND ngày 15/9/2018 

giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong 

công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự, Công văn số 

610/TA-KTNV ngày 23/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc 

phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh năm 2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây 

dựng báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-TAND năm 

2019, theo đề cương báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 610/TA-KTNV 

ngày 23/12/2019. Hoàn thành, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

06/02/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp xây dựng báo cáo 

thực hiện Quy chế phối hợp theo đề nghị của Tòa án nhân dân cùng cấp.  

 (Công văn số 610/TA-KTNV được gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng: NC, TH, BTCD, TH-CB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường     
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