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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

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. Để triển khai kịp thời, thống nhất có hiệu quả các quy định của 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 chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận 

của nhân dân đối với công việc Thừa phát lại trên địa bàn thành phố, Hội đồng 

phối hợp PBGDPL thành phố triển khai thực hiện như sau: 

1. Phòng Tư pháp thành phố có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định 

số 08/2020/NĐ-CP và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn thành phố. Tham 

mưu cho UBND thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Đề nghị Văn phòng HĐND-UBND thành phố tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan trên trang 

thông tin điện tử thành phố.  

3. Các phòng, ban, ngành thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng 

cơ quan, đơn vị, lựa chọn hành thức phù hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

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 cán bộ, công chức, 

viên chức về chế định Thừa phát lại. 

4. UBND các phường, xã thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các 

cuộc họp khối, thôn, lựa chọn nội dung phù hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, phường, xã. 

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo, hướng 

dẫn các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

và các văn bản có liên quan cho hội viên, thành viên tổ chức mình và tham gia 

tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân. 
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Hội đồng PHPBGDPL thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng 

PHPBGDPL thành phố; cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực 

hiện./. 

(Gửi kèm Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa phát) 

Nơi nhận:    
- Như trên;  

- TT Thành uỷ (b/c);  

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT.                                            

TM. HỘI ĐỒNG 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP  

Vi Văn Ba 
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