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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:      /UBND-TCDNC 
V/v tăng cường phối hợp, 

hỗ trợ cơ quan Tòa án 

trong công tác xét xử. 

Ninh Thuận, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

  

 Kính gửi:  

   - Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 15/3/2021 

của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra báo cáo của Tòa án 

nhân dân tỉnh về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 630/STP-TTr ngày 03/4/2021; 

để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc phối hợp, hỗ trợ cơ quan Tòa án trong các 

phiên hòa giải, đối thoại, xét xử tại Tòa án;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ: 

a) Các Sở, Ban, ngành được giao cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ có 

liên quan đến vụ án phối hợp tốt với cơ quan Tòa án phải kịp thời cung cấp đầy đủ 

thông tin, tài liệu, chứng cứ khi có yêu cầu, đảm bảo đúng thời gian quy định, theo 

kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản trên.  

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khi tiếp nhận văn bản yêu cầu của cơ 

quan Tòa án, sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo, để các cơ 

quan tham mưu có thời gian thu thập, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, chứng 

cứ của các vụ án đảm bảo theo yêu cầu. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo: Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 

cấp xã kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ 

án khi có yêu cầu của cơ quan Tòa án đảm bảo đúng thời gian quy định.  

2. Đối với việc ủy quyền tham gia giải quyết vụ án tại Tòa án khi người 

bị kiện là Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 

a) Các Sở, Ban, ngành được giao cử người làm người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự, chỉ đạo công chức được cử tham gia có mặt đầy đủ 

trong các phiên hòa giải, đối thoại, phiên tòa xét xử để bảo vệ tính hợp pháp của 

các quyết định hành chính và hành vi hành chính bị khởi kiện khi được cử tham 

gia vụ án theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của 

mình đại diện và phải tham gia vào quá trình giải quyết vụ án, chỉ đạo công chức 
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được giao tham gia giải quyết vụ án phải có mặt đầy đủ trong việc giải quyết vụ án 

tại Tòa án khi người bị kiện là Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đảm bảo đúng quy định.  

3. Về đảm bảo thi hành bản án, quyết định của cơ quan Tòa án: 

Đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy 

định của pháp luật về tố tụng hành chính có liên quan, đảm bảo bản án, quyết định 

của cơ quan Tòa án có hiệu lực thi hành phải được thực thi nghiêm túc. 

4. Giao Sở Nội vụ: 

a) Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan, đơn vị làm Người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự nhưng không tham gia hoặc tham gia 

không đầy đủ theo yêu cầu của Tòa án; cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan 

Tòa án nhưng chậm trễ vì lý do chủ quan; không kịp thời báo cáo kết quả xét xử 

vụ án của Tòa án cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

b) Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tham gia giải quyết vụ án tại phiên 

Tòa hành chính để đưa vào đánh giá, xếp loại, xét thi đua, khen thưởng định kỳ 

hàng năm, hoặc xem xét xử lý trách nhiệm nếu xảy ra hành vi vi phạm pháp 

luật theo quy định./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên;   
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các Phó CT UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- VPUB; LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. TCDNC. VHH+VMT 
 Trần Quốc Nam 
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