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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 708  /STP-HCTP 
V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế phối hợp liên 

ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp  

       An Giang, ngày  05  tháng 7 năm 2019 

[[[ 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 

 

 

Sau 04 năm thực hiện Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Ban hành Quy chế phối hợp 

liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin 

lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ 

chức liên quan trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP được 

tăng cường; việc tạo lập dữ liệu LLTP dưới hình thức điện tử và bản giấy đang 

được thực hiện tích cực và bước đầu đã phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP 

vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Số lượng thông tin LLTP hàng năm chưa được cập 

nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu LLTP; tình trạng thiếu hụt, sai sót thông tin trong 

quá trình lập và cập nhật vẫn còn; công tác lập, lưu trữ hồ sơ giấy chưa đầy đủ…  

Mặt khác, tại Công văn số 166/TTLLTPQG-HCTH ngày 08/4/2019 của 

Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia về việc tăng cường công tác xây dựng, quản 

lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Trung tâm Lý lịch tư pháp 

Quốc gia đề nghị Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cho phù hợp với 

tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại điểm a, mục 3 Chỉ thị số 

1610/CT-UBND ngày 02/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng 

cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quy 

định “Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan rà soát Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao 

đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An 

Giang, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp…” 

Từ những lý do nêu trên, Sở Tư pháp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 

phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm Công văn này). 



 

 Nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hiệu quả của dự thảo Quyết định ban hành 

Quy chế phối hợp; sớm hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, 

Sở Tư pháp đề nghị quý cơ quan đóng góp ý kiến đối với toàn bộ nội dung dự thảo 

nêu trên. 

Văn bản góp ý vui lòng gửi về Sở Tư pháp (số 269, Nguyễn Thái Học, 

phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; thư điện tử 

ttnhoa@angiang.gov.vn) trước ngày 22/7/2019 để tổng hợp và thẩm định theo quy 

định hiện hành.  

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng Xây dựng, kiểm tra VBQPPL; 

- Văn phòng Sở (đăng Cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, HCTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Trung 
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