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 Kính gửi: ...................................................................................................... 

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

việc 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 

(Nghị định số 08/2020/NĐ-CP). Tại Kế hoạch giao cho Sở Tư pháp phối hợp 

với các cơ quan như: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và các sở, 

ban, ngành có liên quan xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng nội dung Đề án. Trên cơ 

sở tiêu chí thành lập Văn phòng Thừa phát lại quy định tại khoản 1 Điều 21 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, thông tin do Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh cung cấp và tham khảo Đề án của các tỉnh như: Gia Lai, 

Bình Định, Thừa Thiên Huế, Sơn La, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Tiền Giang, Hậu 

Giang, Hưng Yên, Lào Cai, Nghệ An, Sở Tư pháp đã dự thảo Đề án phát triển 

Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để đảm bảo việc xây dựng Đề án đúng quy định, sát với tình hình thực tế 

của tỉnh. Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý dự thảo Đề 

án, Quyết định phê duyệt Đề án. 

Ý kiến góp ý gửi về Sở Tư pháp trước ngày 29/4/2022 để tổng hợp, trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Dự thảo Đề án và Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 



2 
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN 

 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
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