ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11235/UBND-ĐBGT

Phan Thiết, ngày 19 tháng 10 năm 2018

V/v: thực hiện Thông báo số 24TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo cải
cách tư pháp.

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị, thành phố;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Thông báo số 24-TB/BCĐ ngày 15/10/2018 của Ban Chỉ đạo
cải cách tư pháp, về ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban
Chỉ đạo cải cách tư pháp; Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, thành phố và UBND các phường, xã thực
hiện nghiêm túc Văn bản số 10914/UBND-ĐBGT ngày 09/10/2018 của UBND
thành phố Phan Thiết, về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 2452/QCPHUBND-TAND ngày 19/9/2018 giữa UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.
2. Yêu cầu phòng Tư pháp phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn Bộ Luật hình
sự năm 2015 và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật Thi hành án dân sự; Luật
An ninh mạng; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.
3. Yêu cầu phòng Tài chính- Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của
Hội đồng định giá tài sản thành phố để xác định giá trị tài sản theo yêu cầu của cơ
quan tố tụng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án đảm bảo đúng thời gian
theo quy định.
+ Đính kèm: Thông báo số 24-TB/BCĐ ngày 15/10/2018 của Ban Chỉ
đạo cải cách tư pháp./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố;
- Ban Chỉ đạo CCTP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, NC, H.
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