
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, UBND tỉnh đã có văn bản số 1150/VP-NC ngày 28/3/2019 chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật tố tụng hành chính và chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật tố tụng hành chính 

(Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ ; Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 959/VPCP-V.I ngày 

26/01/2018 và Thông báo số 202/TB-CPCP ngày 31/5/2018 của Văn phòng Chính 

phủ...) 

 

 2. Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành theo thẩm 

quyền hoặc tham mưu ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính; 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức ban hành quyết định 

hành chính, thực hiện hành vi trái pháp luật là nguyên nhân phát sinh việc khiếu nại, 

khởi kiện. 

 3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật trong quá trình tham gia tố 

tụng giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy 

định của Luật Tố tụng hành chính. 



  

 

 4. Rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính đã có 

hiệu lực pháp luật; chỉ đạo kiểm tra, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tổ chức chậm 

thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án có hiệu 

lực pháp luật của Tòa án. Đối với những bản án có khó khăn vướng mắc, phức tạp 

trong quá trình thi hành phải khẩn trương có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp có 

thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, không để kéo dài. 

 Theo đó, Sở Tài chính đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẩn trương triền khai các 

nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành trên địa 

bàn tỉnh./.                        

                                                                                 Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 

 


