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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-SKHCN Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND, UBND trong giải quyết các vụ án hành 

chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án và Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 7719/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 03/11/2022 của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo 

cáo tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND, UBND trong giải quyết các vụ án hành chính, thi 

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

15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 

báo cáo như sau: 

  I. TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI  

 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 có hiệu lực 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 bán án, quyết định của Tòa án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng 

hành chính và thi hành án hành chính, hàng năm Sở KH&CN thường xuyên 

tuyên truyền quán triệt, thông qua các hình thức: Các cuộc họp giao ban, các 

cuộc họp chi, đảng bộ, trên website của Sở đến toàn thể công chức,viên chức, 

người lao động của Sở kịp thời chủ động nghiên cứu.  

 II. KẾT QUẢ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ 

TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH. 

 1. Báo cáo thực trạng các quyết định hành chính, hành vi hành 

chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân, ủy ban nhân dân bị khiếu kiện 

 Từ khi Luật Tố tụng hành chính năm 2015 có hiệu lực thi hành đến nay 

Sở KH&CN chưa chủ trì tham mưu quyết định hành chính, hành vi hành 

chính trình Chủ tịch UBND, UBND tỉnh, nên chưa phát sinh quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND tỉnh bị khiếu kiện,   

 2. Báo cáo thực trạng tình hình chấp hành pháp luật trong quá trình 

giải quyết vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành 

chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân, ủy ban nhân dân bị khiếu kiện 



 

 

 Không phát sinh trong việc thi hành án hành chính liên quan đến quyết 

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

nhân dân. 

 3. Báo cáo thực trạng tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi 

hành án hành chính liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành 

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

 Không phát sinh trong việc thi hành án hành chính liên quan đến quyết 

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

nhân dân tỉnh. 

 Trên đây là tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 gửi Sở 

Tư pháp tổng hợp./. 
 

  

Nơi nhận:                                           

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (tthai).                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Quốc Anh 
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