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V/v đề nghị của Ủy ban Tư pháp 

của Quốc hội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 

 

         Kính gửi:  

     - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

     - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  

 

 Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV có văn bản số 2276/UBTP14 

ngày 26 tháng 12 năm 2019 đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các 

kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn 

bản số 1019/BTC-VI ngày 04 tháng 02 năm 2020, ý kiến của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tại văn bản số 947/BKHĐT-TTr  ngày 18 tháng 02 năm 2020, ý kiến của 

Bộ Tư pháp tại văn bản số 561/BTP-TCTHADS ngày 20 tháng 02 năm 2020,  

ý kiến của Bộ Công an tại văn bản số 682/BCA-V01 ngày 02 tháng 3 năm 2020, 

ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 285/TTCP-C.IV ngày 27 tháng 02  

năm 2020 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi 

hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có 

ý kiến như sau: 

 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

được giao thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về: Công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác 

phòng, chống tham nhũng, công tác giám định tư pháp, bố trí kinh phí bảo đảm 

cho các cơ quan tư pháp thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

 2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xử lý 

các kiến nghị nêu tại I. mục 1,3 Phụ lục, I.6,7, II.6 (gạch đầu dòng thứ 2); đôn 

đốc, hướng dẫn các bộ, ngành xây dựng, thực hiện các Dự án thành phần thực 

hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày 11 

tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, 

bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh 

việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, báo cáo 

kết quả lên Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội 

Khóa XIV.  

   3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xử lý các 

kiến nghị nêu tại I. mục 2 Phụ lục, I.3,4,5; đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tại I.3,4, tổng hợp kết quả báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV.  



   4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ 

quan liên quan xử lý các kiến nghị nêu tại I.2, báo cáo kết quả lên Thủ tướng 

Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV.  

   5. Thanh tra Chính phủ:  

      - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xử lý các kiến 

nghị nêu tại II.1,2,3,4,5; tổng hợp kết quả thực hiện của các bộ, ngành, cơ quan, địa 

phương tại kiến nghị II.3,6 (gạch đầu dòng thứ nhất), báo cáo kết quả lên  

Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV.  

      - Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4  

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp 

thứ 10, Quốc hội Khóa XIV.  

    Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

biết, thực hiện./. 

 (Sao gửi kèm theo văn bản số 2276/UBTP14  ngày 26 tháng 12 năm 2019  

của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội).    

 

Nơi nhận: 

- Như trên 
- TTg, PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c); 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành 

   các Vụ: TH, QHĐP, PL, V.I; 

 - Lưu: VT, NC(2), DTH. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM                                                                                    
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