
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số:          /UBND-NC 

V/v tiếp tục triển khai Luật 

Tố tụng hành chính năm 2015; 

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP; 

Chỉ thị số 26/CT-TTg trên địa 

bàn tỉnh Sơn La. 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

                       Kính gửi:   

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 05/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/QĐ-

UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp 

và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát việc chấp hành 

pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các 

bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành 

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

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác thi hành án hành chính 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị của 

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; 

Công văn số 842/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc đề nghị quan tâm phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành 

chính; Công văn số 4154/UBND-NC ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Công văn số 

2205/UBND-NC ngày 22/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thống kê, báo cáo về công tác thi hành án hành chính (đính chính thời gian gửi 

báo cáo thực hiện theo Công văn số 2256/UBND-NC ngày 27/7/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy 

ban Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát 
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việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành 

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

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

2. Có các giải pháp khắc phục triệt để các sai sót, vi phạm trong việc ban 

hành quyết định hành chính, thực hiện các hành vi hành chính thời gian qua; 

chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại hành 

chính nhằm hạn chế phát sinh các khiếu kiện hành chính. 

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

quyền quản lý trong thi hành án hành chính; xử lý nghiêm trách nhiệm của cá 

nhân, tổ chức chậm thi hành án hành chính theo đúng quy định tại Điều 7 Nghị 

định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và xử lý trách nhiệm đối 

với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. 

4. Thông báo kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện 

kiểm sát nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp, đồng thời báo cáo 

cơ quan cấp trên trực tiếp theo quy định tại Điều 6, Điều 12 Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Thi hành 

án dân sự của tỉnh theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 

chính đã có quyết định buộc thi hành án; theo dõi kết quả thi hành đối với những 

bản án, quyết định của Tòa án có nội dung chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu 

cầu khởi kiện của đương sự nhưng chưa có quyết định buộc thi hành án hành 

chính; kịp thời ban hành văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, xử lý 

trách nhiệm đối với người phải thi hành án không chấp hành nghiêm bản án, 

quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; thực hiện việc đăng tải công khai, 

chấm dứt công khai thông tin người phải thi hành án không chấp hành án theo 

đúng quy định pháp luật. 

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo và thực hiện triển khai các giải 

pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết và nâng cao chất lượng xét xử 

các vụ án hành chính. Chuyển giao kịp thời bản án, quyết định của Tòa án về 

vụ án hành chính cho người phải thi hành án để thi hành và chuyển giao cho cơ 

quan Thi hành án dân sự để theo dõi theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời 

xem xét, giải thích những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết 

định về vụ án hành chính; kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, kháng nghị 

theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định về vụ án hành chính đã 

có hiệu lực thi hành. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh thống kê việc 

chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, kết quả theo 

dõi thi hành án hành chính gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng 

hợp) theo quy định. 
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7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo và thực hiện tăng cường 

kiểm sát việc thi hành quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của 

Tòa án về vụ án hành chính (điểm h khoản 1 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015); kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 

chính theo quy định tại Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; kiểm sát 

việc Tòa án ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án 

hành chính; quyết định đôn đốc thi hành án hành chính của cơ quan Thi hành án 

dân sự và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực 

tiếp của người phải thi hành án theo quy định tại Điều 312 Luật Tố tụng hành 

chính năm 2015; thống kê, báo cáo kết quả công tác thi hành án hành chính gửi 

Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) theo quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./.   

 
Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Duyên. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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