
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /UBND-TH 

V/v tăng cường triển khai thực 

hiện công tác lý lịch tư pháp trên 

địa bàn tỉnh 

        Lai Châu, ngày      tháng       năm 2021 

 

                                 Kính gửi:  

                        - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                        - Tòa án nhân dân tỉnh; 

                        - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

                        - Các Cơ quan Thi hành án dân sự; 

                        - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;. 

Thực hiện nội dung trong Báo cáo số 43/BC-BTP ngày 15/3/2021 của Bộ 

Tư pháp về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp. 

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và 

khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò 

của công tác lý lịch tư pháp. Xác định nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và 

khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, 

góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, tăng cường quản lý kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

2. Sở Tư pháp: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư 

pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Chủ động kiện toàn, bố trí người làm công tác lý lịch tư pháp, bảo đảm 

biên chế chuyên trách làm công tác lý lịch tư pháp. Quan tâm, bảo đảm sử dụng 

hợp lý, hiệu quả những người đã qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lý 

lịch tư pháp; có giải pháp bố trí hợp lý nhân lực, điều động, biệt phái để bảo đảm 
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thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch 

tư pháp. 

- Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lý 

lịch tư pháp. Phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các ngành có 

liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện trao đổi, cung cấp, tra cứu, xác minh 

thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng dữ liệu điện tử để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý 

lịch tư pháp và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. 

3. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan thực hiện 

cung cấp thông tin cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp để xây 

dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định; đồng thời, thực hiện tra cứu, 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích đảm bảo thời gian theo quy định. 

4. Đề nghị Cơ quan Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động, tích cực phối hợp 

cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên 

với Sở Tư pháp trong việc cung cấp rà soát thông tin lý lịch tư pháp, bảo đảm 

thông tin lý lịch tư pháp được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy 

định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, cung cấp thông tin 

lý lịch tư pháp. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị 

Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V1, V2; 

- Lưu: VT, Th3 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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