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thi hành an dan sii, hành cliInh 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tki' do - Hanh  phtic  

Cza Lô, ngày tháng nàm 2021 

KInh gi1i: 

- Các phOng, ban, nganh, dan vi thj xà; 
- Các to chrc doàn the, chmnh tn - xã hi thj xä; 
- UBND các phurng, 

Trong thai gian qua, các phàng, ban, ngành, ca quan, don vj lien quan và 
UBND các phu'ng trên dja bàn thj xä da tIch circ phOi hgp vâi Chi civic thi hành an 
dan sçr thj xã Cü'a Là trong to chirc thi hành an dan su, hành chInh trên dja bàn. 
Nhiêu nãm lien, kêt qua thi hành an dan sir, hành chInh dêu dat  và vuçYt các chi tiêu 
cap trên giao. Nhcrng vi vic khó khãn, vu'âng mac ca bàn giái quyCt dat  hiu qua, 
gop phân dam bão ANCT, TTATXH, phiic vii có hiu qua nhirn v'i phãt triên khi 
te - xä hi trên dja bàn. Tuy nhiên, môt so vu viêc khó khän, phic tap có lüc, Co 

noi chua du'c giãi quyêt kjp thai, cOng tác thi hành an dan sir dôi vOi mOt so bàn 
an dã có hiu hrc dat  kêt qua chu'a cao, nhât là lien quan den tiên và tài san; cong 
tác phôi hap cüa mt sO ca quan, ban, ngành lien quan mt so thai diem chira chit 
chë, chu'a xác djnh rO vai trà, nhirn vu. . .nên ãnh huO'ng den kêt qua thi hành an 
dan su, hành chInh. Dê thuc hin tOt han na cong tác thi hành an dan sir, hành 
chInh trong thai gian tâi. UBND thj xa yêu câu: 

1. Các phOng, ban, ca quan, don vj thj xã, tO chirc doàn the, chInh trj - xã hi 
và UBND các phi.rang có trách nhini phôi hgp chtt chë vài Chi cic Thi hành an 
dan sçr thj xA Ccra Là trong Thi hành an dan sir dê nâng cao hiu qua cOng tác thi 
hành an dan su, hành chinh trên da bàn thj xà. 

2. Chi cic Thi hành an dan sçr thj xä chü trI phôi hap các phOng, ban, don vi xây 
dirng quy chê phOi hap trong thirc hin nhirn vii thi hàrth an dan sgr, hành chInh. 

3. Kêt qua phôi hap trong thçrc hin nhim vii thi hành an dan sir, hành chInh 
dugc xern là mt trong nhü'ng tiêu chI dê dánh giá, xêp loai thi dua dOi vâi ttp the, 
Ca nhân hang narn. 

Nh.n du9'c Cong van yeu câu các co quan, dan vi lien quan thçrc hiên 
nghiem tüc./. 

No'! n/ian: 
- Nhu trên; 

- UBND tnh; 
- Thuà'ng truc Thj y; 
- Ch: tich, PCT UBND tlij xã; 
- VP FIDND-UBND thl xa; 
- Các thãnh vên ban chi' dao THADS thi xâ; 
- Chi cuc Thi hành an dan su thi xä Cü'a Là; 
- Luu: VT THA. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 
P110 CHU TICH 

VO Van Hung 
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