
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NC 

V/v thực hiện Quy chế phối hợp 

giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa 

án nhân dân tỉnh trong công tác giải 

quyết án hành chính, dân sự 

Lạng Sơn, ngày      tháng  5 năm 2020 

      

  Kính gửi:      

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 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; xem xét Công văn số 

183/CV-TA ngày 12/4/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quy chế 

phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tác giải quyết án hành chính, 

dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án nhân dân 

Người bị kiện trong vụ án hành chính, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan trong vụ án dân sự thực hiện nghiêm túc việc cung cấp tài liệu, chứng cứ 

cho Tòa án nhân dân theo quy định tại Điều 128 Luật Tố tụng hành chính1, 

khoản 1 Điều 199 Bộ Luật Tố tụng dân sự2. Trường hợp cần gia hạn, người bị 

kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có đơn xin gia hạn trong đó 

nêu rõ lý do và đề nghị thời gian gia hạn gửi Tòa án nhân dân xem xét; đồng 

thời phải đảm bảo việc cung cấp tài liệu, chứng cứ trong thời gian được gia hạn. 

2. Tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án 

Căn cứ tính chất và nội dung của vụ án hành chính, vụ án dân sự, khi nhận 

được Giấy triệu tập của cơ quan Tòa án, người bị kiện, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan phải trực tiếp tham gia tố tụng hoặc ủy quyền tham gia tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án theo đúng thời gian trong Giấy triệu tập; 

trường hợp vắng mặt phải kịp thời thông báo bằng văn bản đến Tòa án nhân dân 

để Tòa án nhân dân biết, giải quyết vụ án theo quy định. 

                   
1 Điều 128 Luật Tố tụng hành chính: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người 

bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của 

người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu cầu độc lập (nếu có). 
2 Khoản 1 Điều 199 Bộ Luật Tố tụng dân sự: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, 

bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu 

của nguyên đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có). 
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3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh theo dõi, thống kê các vụ án hành chính, 

vụ án dân sự do các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tham gia tố tụng, kịp thời thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp 

chậm cung cấp tài liệu, chứng cứ hoặc không tham gia tố tụng để Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo, xử lý trách nhiệm theo quy định. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV, TT TH- CB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

                    

                   Hồ Tiến Thiệu 
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