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V/v thực hiện đầy đủ các nội
dung chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Công văn số
1826/UBND-HCC ngày
16/4/2019

Kính gửi: Sở Tư pháp
Qua xem xét nội dung Báo cáo số 53/BC-STP ngày 25/4/2019 của Sở Tư
pháp báo cáo rà soát hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân bị quá
hạn kéo dài theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1826/UBNDHCC ngày 16/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sở Tư pháp chỉ mới thực hiện rà soát, thống kê số lượng hồ sơ bị quá
hạn kéo dài đến nay chưa có kết quả giải quyết; các nội dung còn lại theo chỉ đạo
của Chủ tịch UBND tỉnh nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Công văn số 1826/UBNDHCC ngày 16/4/2019 vẫn chưa được Sở Tư pháp triển khai thực hiện, cụ thể:
Chưa triển khai thực hiện các nội dung: Tiếp tục có văn bản đề nghị các
cơ quan, địa phương liên quan phối hợp thực hiện và nêu rõ thời gian phối hợp
trả lời cho Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính; trường hợp các cơ quan, đơn vị thường
xuyên chậm phản hồi hoặc không có ý kiến phản hồi mặc dù đã nhiều lần có văn
bản đề nghị phối hợp thì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý
theo thẩm quyền đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham mưu Chủ tịch
UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an xem xét chỉ
đạo, giải quyết theo thẩm quyền của Bộ, ngành đối với những trường hợp thuộc
trách nhiệm của Bộ, ngành.
2. Đối với các nội dung kiến nghị nêu tại Phần III của Báo cáo số 53/BCSTP ngày 25/4/2019 (kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan Tòa án nhân
dân, Thi hành án dân sự, Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan...; chủ trì
tổ chức cuộc họp các cơ quan; ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp
thông tin lý lịch tư pháp...), đề nghị Sở Tư pháp tham mưu, trình UBND tỉnh
bằng văn bản để xem xét chỉ đạo, giải quyết từng trường hợp; không kiến nghị
chung chung, vì Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện
chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở
địa phương theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc,
đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1826/UBND-HCC ngày 16/4/2019

và chủ động tham mưu, đề xuất bằng văn bản, trình UBND tỉnh chỉ đạo, giải
quyết các tồn tại liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, hoàn thành các
nhiệm vụ nêu trên trước ngày 28/6/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, KSTTHC, CBTH;
- Lưu: VT, HCC (pvt).
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