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pháp luật tố tụng hành chính,  
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Vụ Bản, ngày 22 tháng 3 năm 2023 

 

                                     Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành ở huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 148/UBND-VP8 ngày  16/3/2023 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành 

án hành chính; UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành 

chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với 

người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng 

hành chính và thi hành án hành chính. 

2. Chấp hành, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc Điều 55, Điều 60 và Điều 78 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia 

phiên tòa, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định 

hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện theo đúng quy định, trong đó, kịp thời 

chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể, khả thi nhằm khắc phục ngay tình trạng không 

tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa, không cung cấp đầy đủ hoặc cung 

cấp không đúng thời hạn tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. 

3. Tổ chức thi hành, chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết 

định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành xong mà người 

phải thi hành là cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với những bản án, 

quyết định còn có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để 

chỉ đạo, có giải pháp sớm tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định. 

4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền 

quản lý trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành 

chính; chỉ đạo kiểm tra, xem xét và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức có 

hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy 
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đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo đúng quy định của Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg. 

5. Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành 

chính và kết quả thi hành án hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo 

UBND huyện (qua phòng Tư pháp) để tổng hợp kết quả chung báo cáo UBND 

tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;   để báo cáo 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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