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THÔNG BÁO 
Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long  

tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 

 

Ngày 19/7/2022, Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sơ kết công tác 

tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp Lê Thành Long; đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp: 

Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi; 

Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi 

hành án dân sự (THADS) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện 

một số tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022; ý kiến 

của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã 

kết luận như sau: 

1. Về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch 

Covid-19, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp địa phương và tổ chức pháp 

chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, cố 

gắng khẩn trương, chủ động xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời 

xây dựng, ban hành các kế hoạch công tác. Công tác chỉ đạo, điều hành được 

thực hiện quyết liệt, khoa học, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các 

nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội 

của đất nước và của từng địa phương. Một số kết quả cụ thể như sau: 

1.1. Toàn Ngành đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả 

Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng 

Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; hoàn thành khối 

lượng lớn Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội thông qua với 

tỷ lệ tán thành cao như Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều 

chỉnh năm 2022, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm 

(sửa đổi), Luật Điện ảnh, Luật Cảnh sát cơ động…; tiếp tục đôn đốc, bảo đảm 

chất lượng, tiến độ, góp phần khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản quy 

định chi tiết.  
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Bộ Tư pháp đã tham gia có hiệu quả, thực chất trong việc xây dựng vào Đề 

án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Quy định của Bộ Chính trị 

về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực 

trong công tác xây dựng pháp luật. 

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản được các Bộ, ngành thực hiện hiệu quả, 

có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chuyên đề theo Kế hoạch đề ra, đạt 

nhiều kết quả tích cực, chú trọng kiểm tra theo các lĩnh vực liên quan trực tiếp 

đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tổ Công tác của Thủ tướng Chính 

phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) chú trọng cho ý kiến về 

các quy định còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành nhằm kịp thời khắc 

phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn, 

kìm hãm sự phát triển. 

1.2. Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp địa phương đã tham 

gia trách nhiệm, chất lượng, kịp thời đối với các chính sách, dự thảo VBQPPL 

cần ban hành ngay để ứng phó với dịch Covid-19; tham mưu, đề xuất các giải 

pháp với Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 

được giao cho ngành Tư pháp, nhất là các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 

công tác tư pháp năm 2022.  

1.3. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính được đẩy 

mạnh. Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp đã chủ động triển khai hiệu quả, chất lượng 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị 

định quy định chi tiết; công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính tại bộ, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt 

động thi hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường cho sản 

xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch. 

Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp đã tập trung, kịp thời tham mưu triển khai Đề 

án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027. Nhiều Bộ, ngành, 

địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, đảm bảo thực chất, hiệu quả. 

1.4. Công tác hành chính tư pháp được triển khai nền nếp, quy trình, thủ tục 

hành chính tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Việc cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh 

nghiệp như đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, hộ tịch tiếp tục đạt nhiều 

kết quả tốt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. 

Bộ, ngành Tư pháp chủ động triển khai toàn diện, trách nhiệm, hiệu quả Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban 

hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 
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phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký 

khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hoàn toàn trên môi trường 

điện tử tại tất cả các địa phương trên toàn quốc; rút ngắn thời gian, đơn giản hóa 

thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

1.5. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được 

tăng cường; thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này ngày càng được hoàn thiện. 

Công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng được quan tâm, chú trọng. Các quy trình, 

thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp 

tục được tập trung rà soát, chuẩn hóa, loại bỏ những thủ tục hành chính không đáp 

ứng các điều kiện, yêu cầu. 

1.6. Công tác thi hành án dân sự được đẩy mạnh, tổng số đã thi hành xong 

về việc và về tiền đều tăng so với cùng kỳ. Việc xử lý các vụ việc phức tạp, kéo 

dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham 

nhũng, kinh tế và án tín dụng, ngân hàng được quan tâm và tập trung chỉ đạo 

quyết liệt.  

1.7. Công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật tiếp tục 

được duy trì trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đề cao hiệu quả, chất lượng công 

tác. Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giúp 

Chính phủ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; phối hợp 

và tăng cường các giải pháp trong phòng ngừa, giải quyết các vụ tranh chấp đầu 

tư quốc tế; tiếp tục đàm phán, ký kết các dự án và phi dự án mới hợp tác về pháp 

luật với một số đối tác quan trọng.   

1.8. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác 

kế hoạch, tài chính, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, báo chí, xuất bản, 

công tác xây dựng ngành,… được quan tâm, chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết 

quả tích cực. 

 2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, 

hạn chế như tình trạng dự án, dự thảo văn bản xin lùi thời hạn trình Chính phủ, 

Quốc hội, vẫn còn dự án luật chưa đảm bảo chất lượng và không được Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình, vẫn còn tình trạng nợ, 

chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; việc tổ chức thi hành pháp luật ở một 

số nơi còn lúng túng, chưa có giải pháp hiệu quả; tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch 

vốn đầu tư công toàn Ngành còn thấp; theo dõi thi hành án hành chính còn 

vướng mắc. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2022 

Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức pháp chế, Giám đốc Sở 

Tư pháp và Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

rà soát kỹ các chương trình, kế hoạch công tác hiện hành để tổ chức tập trung 
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thực hiện và nếu cần thiết thì có điều chỉnh, bổ sung phù hợp và tăng cường các 

giải pháp nhằm đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung nguồn lực tổ 

chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp, trong đó quan tâm ưu 

tiên một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

3.1. Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng, đúng tiến 

độ các nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm đã được xác định tại Báo cáo kết quả 

công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 

công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022, nhất là đối với các nhiệm vụ chưa hoàn 

thành, đang tiếp tục thực hiện. 

3.2. Các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành: (i) tiếp tục quán 

triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác xây dựng 

pháp luật; (ii) triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW của Bộ 

Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 

Quốc hội khóa XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều 

chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, ưu tiên, tập trung nguồn 

lực cho việc xây dựng, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ 

họp thứ 4 (tháng 10/2022), bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án; (iii) tiếp tục 

tham gia trách nhiệm, chất lượng vào Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng 

đến năm 2045, Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống 

“lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, Đề án 

Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thông qua thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của Chính phủ. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật cũng như 

việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu theo quy định; khắc phục triệt để tình trạng gửi 

hồ sơ dự án, dự thảo không đúng thời hạn quy định, không bảo đảm chất lượng, 

tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết. 

Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tư pháp địa phương tiếp tục nâng cao chất 

lượng thẩm định đề nghị, dự thảo VBQPPL, phát huy vai trò tham mưu, cho ý 

kiến pháp lý đối với các nhiệm vụ được giao. 

3.3. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan tư pháp địa phương: (i) chủ động rà soát, tham gia trách nhiệm, chất 

lượng với Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới như 

dự án Luật Công chứng (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật Đấu giá tài sản (sửa 

đổi), Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 

ngày 04/5/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

tổ chức pháp chế; (ii) tăng cường hơn nữa nguồn lực trong công tác kiểm tra, rà 

soát văn bản, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ được giao; đôn đốc, bảo đảm kết luận, kiểm tra được thực hiện kịp thời, đúng 
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pháp luật. Chú trọng xử lý kết quả rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, 

chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở đề xuất hoàn thiện pháp luật 

trong lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương; (iii) thực hiện hiệu quả Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”. Tiếp tục phát huy các 

cách làm mới, đa dạng, nhất là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chú trọng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật, bảo đảm hiệu quả, thực chất; (iv) tham gia ý kiến pháp lý trách nhiệm, 

chất lượng đối với vấn đề sau thanh tra, kiểm tra.  

3.4. Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được 

giao theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng chức năng nhiệm 

vụ của Bộ, Ngành Tư pháp và các thủ tục hành chính đã được quy định tại các 

luật và nghị định liên quan; đối với các việc về liên thông thủ tục hành chính, tái 

cấu trúc quy trình nghiệp vụ, rà soát chuẩn hóa dữ liệu với các cơ sở dữ liệu 

khác cần đảm bảo nguyên tắc thực hiện đúng quy định pháp luật về hộ tịch và 

pháp luật chuyên ngành về thẩm quyền, căn cứ pháp lý.  

Đề nghị các cơ quan tư pháp địa phương bám sát các hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp để chủ động thông tin, phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm các 

nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp được giao tại Đề án 06 thực hiện đúng tiến độ, 

đảm bảo chất lượng. 

3.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát đối với hoạt 

động tư pháp, nhất là lĩnh vực bổ trợ tư pháp như công chứng, bán đấu giá tài 

sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.  

Phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành liên quan, Hiệp hội Công chứng viên toàn 

quốc chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu Công chứng 

viên toàn quốc lần thứ II. 

3.6. Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS): (i) triển khai thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/20221 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt 

trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các văn bản kết luận, chỉ đạo 

của cơ quan cấp trên có thẩm quyền về công tác THADS, nhất là Nghị quyết số 

23-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ngày 29/3/2022 về lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành 

chính giai đoạn 2022-2026; (ii) tập trung đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan THADS tổ chức thi hành án trong những tháng cuối năm 2022, quyết tâm 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả, kết quả các vụ 

việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc Ban chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc tín 

dụng, ngân hàng; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, vụ việc có đơn thư 
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khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng 

cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính theo quy 

định, nâng cao kết quả thi hành án hành chính; (iii) chú trọng công tác kiện toàn, 

củng cố đội ngũ Chấp hành viên, công chức quản lý các cơ quan THADS, nhất 

là các địa bàn trọng điểm, địa bàn còn nhiều hạn chế, yếu kém; thường xuyên 

quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS; thực hiện 

hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong hoạt động THADS, tập 

trung các lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, 

khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm. 

3.7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài 

về pháp luật và tư pháp, triển khai hiệu quả Kế hoạch đối ngoại năm 2022, phù 

hợp với bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở trong nước và nước ngoài.  

Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 

quan tư pháp địa phương phát huy vai trò chủ động nghiên cứu tham mưu, cho ý 

kiến pháp lý đối với các vấn đề phát sinh, bảo đảm tăng cường phòng ngừa tranh 

chấp trong bối cảnh nước ta đang chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. 

3.8. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

3.9. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, người làm công tác xây dựng pháp luật, 

nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tích cực tham gia Đề án “Các giải pháp 

tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật”. Tổ chức thực hiện hiệu 

quả Nghị định thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp sau khi được ban hành. 

3.10. Các đơn vị thuộc Bộ bám sát tình hình để chủ động: (i) đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy 

vai trò nêu gương của người đứng đầu; bám sát các nhiệm vụ công tác trọng 

tâm, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng; 

tham mưu trách nhiệm, hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Lãnh đạo Bộ tham gia 

thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ thành viên các Tổ công tác, Ban chỉ đạo liên 

ngành theo phân công của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (ii) phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình xây dựng các dự án 

luật, pháp lệnh, nghị định; chú trọng rà soát, tham gia ý kiến trách nhiệm, chất 

lượng đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, 

ngành Tư pháp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa 

đổi)..., kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ vấn đề phát sinh. 

3.11. Văn phòng Bộ: (i) tiếp thu ý kiến phát biểu tại Hội nghị, hoàn thiện 

dự thảo Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu công tác 6 tháng cuối năm 2022, trình Lãnh đạo Bộ ký trước ngày 
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05/8/2022; (ii) phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp, rà soát, phân loại, kịp 

thời trả lời các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền; đối 

với các kiến nghị liên quan đến thể chế thì nghiên cứu, tổng hợp để đề xuất 

trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội 

nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp thông báo để 

các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Bộ trưởng (để báo cáo);  

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, tp trực thuộc Trung 

ương; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng (để thực hiện); 

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ (để thực hiện);                        

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);                   

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP (BTK, TH). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 

 


	OLE_LINK54
	OLE_LINK55

		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-08-04T17:11:58+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Quốc Hoàn<hoanq@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-08-05T08:24:29+0700
	Việt Nam
	Bộ Tư pháp<btp@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




