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Tuyên Quang, ngày  29  tháng 4 năm 2020 

 
 

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 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

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 Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc ban hành 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 của Thừa phát lại, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

trên địa bàn tỉnh, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của 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 là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP). 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung 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 cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan và điều kiện đảm bảo cho việc triển khai Nghị định. 

- 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. 
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 08/2020/ND-CP và các văn bản 

có liên quan: Biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền, phố biến về quy 

định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và hoạt động của Thừa phát lại trên Báo 

Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thổng tin điện tử tỉnh, 

Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Báo 

Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

2. Rà soát, xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa 

bàn tỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 68 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

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

phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm khi có phát sinh. 

4. 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 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

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

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

dữ liệu về vi bằng 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. 
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6. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

tổ chức thực hiện Nghị định 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

7. Thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục 

những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được giao trong Kế hoạch. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về 

Thừa phát lại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; 

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

thực hiện theo quy định. 

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật về ngân sách./. 

 
Nơi nhận:    

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- Bộ Tư pháp;                               báo cáo                              

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- VKSND tỉnh; TAND tỉnh;  

- Công an tỉnh, Cục THADS tỉnh; 

- Báo TQ, Đài PT-TH tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng THCB; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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