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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

 ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và  

hoạt động Thừa phát lại của Sở Tư pháp 

 

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về  

tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 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 Tuyên Quang; 

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ- CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tồ chức và hoạt động của Thừa phát lại, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai, quán triệt 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 (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP). 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về Thừa phát lại nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, 

viên chức về Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của nhân dân đối với 

công việc của Thừa phát lại. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và 

trách nhiệm của các phòng, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định 

số 08/2020/NĐ-CP bảo đảm thống nhất và đạt hiệu quả. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị có liên quan trong 

quá trình tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 
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- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn 

trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực 

hiện Nghị định. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phố biến Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP và các văn bản có liên quan trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

2. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách thừa phát lại, danh sách Văn 

phòng Thừa phát lại trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh. 

3. Rà soát, công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp theo 

quy định. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Quyết định công bố của Bộ Tư pháp. 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ 

sở dữ liệu về vi bằng. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh Văn phòng Thừa phát lại trên địa 

bàn tỉnh. 

5. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 
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III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. 

2. Giao Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn 

việc tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề 

ra; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết 

quả thực hiện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 

08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tồ chức và hoạt động của 

Thừa phát lại./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, BT&HCTP. (Lan) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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