
UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:          /UBND-VP8 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng 6 năm 2022 
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo  

của Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Phạm Bình Minh 

 

 
 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm 

Bình Minh (tại Công Văn số 3728/VPCP-V.I ngày 16/6/2022 của Văn phòng 

Chính phủ) đối với Báo cáo số 97/BC-BTP ngày 10/5/2022 của Bộ Tư pháp về 

sơ kết 05 triển khai thi hành 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; Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp 

huyện, cấp xã và Thủ trường các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, 

chấp hành nghiêm Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định có liên quan; có 

biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả 

công tác thi hành án hành chính trong thời gian tới. 

2. Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương về kết quả thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

Để 

báo 

cáo 

- Như trên; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự; 

- Cổng TTĐT của tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 
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