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Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Tòa án, Viện kiểm sát, Chi Cục thi hành án dân sự huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 

của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế 

hoạch, cụ thể như sau:     

1. Trên cơ sở Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 0/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng hình thức phù hợp với điều 

kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đảm 

bảo đúng tiến độ, hiệu quả (gửi kèm Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/4/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn trên iOffice). 

 Tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ Thừa 

phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại do tỉnh tổ chức. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công tác hỗ trợ cho 

hoạt động của Thừa phát lại định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có đề nghị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Giao Phòng Tư pháp tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết theo 

kế hoạch của UBND tỉnh; chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch số 

59/KH-UBND ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Triển khai thực hiện 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ; định kỳ tổng hợp, 

báo cáo trình UBND huyện theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng thời lượng 

phát sóng tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ; thường xuyên đăng các tin, bài, chuyên mục 

tuyên truyền, phản ánh tình hình hoạt động của Thừa phát lại. 
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5.  Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi 

Cục Thi hành án dân sự huyện phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn huyện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 

04/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Triển khai thực hiện Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ, nếu có khó khăn, vướng mắc 

kịp thời phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND huyện chỉ đạo 

giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND Huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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