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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_ 

Số:  725  /BTP-TCTHADS 
V/v báo cáo phục vụ Đoàn giám sát 

của UBTP của Quốc hội về chấp hành 

pháp luật tố tụng hành chính  

và thi hành án hành chính 

  Hà Nội, ngày   11  tháng  3  năm 2022 

 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 Ngày 22/02/2022, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ban hành Nghị quyết số 

388/NQ-UBTP15 thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch số 389/KH-UBTP15 về 

giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ 

án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định 

hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân.  

Để triển khai thực hiện, ngày 03/3/2022, Văn phòng Chính phủ có Công 

văn số 1362/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường 

trực Phạm Bình Minh, trong đó có nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ yêu cầu của Ủy ban Tư pháp của Quốc 

hội tại phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch giám sát, có báo cáo gửi Bộ Tư pháp 

trước ngày 15/4/2022 để tổng hợp xây dựng báo cáo của Chính phủ. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, 

nhằm thuận lợi cho công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo, bảo đảm các yêu cầu 

của Đoàn giám sát, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương như sau: 

1. Về nội dung báo cáo:  

Báo cáo được xây dựng theo các nội dung nêu tại phụ lục số 1 của Kế 

hoạch giám sát số 389/KH-UBTP15; trong đó, cung cấp số liệu, có đánh giá chi 

tiết đối với các nội dung tại mục 1, 2, 3, 4, 5, phần II của phụ lục (Số liệu thống kê 

chi tiết đề nghị cập nhật theo Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này). 

Đối với các mục 7,8 của Phụ lục, đề nghị các địa phương đặc biệt lưu ý 

đánh giá đầy đủ, cụ thể việc khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến 

nghị thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân đã được nêu tại Báo cáo số 

1516/BC-UBTP14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội báo cáo 

kết quả giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính 

trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành 
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chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban nhân dân”, cụ thể như: việc phối hợp với Tòa án trong việc 

cung cấp thông tin, chứng cứ cho Tòa án trong giải quyết vụ án hành chính; tình 

hình Chủ tịch Ủy ban nhân dân, người đại diện của Ủy ban nhân dân tham gia 

đối thoại, tham gia phiên Tòa theo Điều 60 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

việc thi hành các bản án hành chính còn tồn đọng qua nhiều năm nhưng chưa có 

trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ thi hành án… 

Trên cơ sở đánh giá việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trên, đề nghị các 

địa phương đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tố tụng hành chính và thi 

hành án hành chính và các giải pháp nâng cao chất lượng thi hành pháp luật. 

2. Thời gian lấy số liệu báo cáo:  

Thời gian lấy số liệu báo cáo trong 03 năm, gồm năm 2019 (tính từ ngày 

01/10/2018 đến ngày 30/9/2019), năm 2020 (tính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 

30/9/2020), năm 2021 (tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021). 

Báo cáo chính thức đề nghị gửi về Bộ Tư pháp  (qua Tổng cục Thi 

hành án dân sự) trước ngày 15/4/2022; đồng thời gửi bản điện tử đến địa chỉ 

email: nghiepvu3_tha@moj.gov.vn để kịp thời tổng hợp, xây dựng báo cáo 

của Chính phủ. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Thường trực Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để p/h); 

- Lưu: VT, TCTHADS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Mai Lương Khôi 
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