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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 của Thừa phát lại
trên địa bàn huyện Phú Lộc
Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/3/2020 của 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 Thừa
Thiên Huế, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với
các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
a) Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của
Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn huyện.
b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến các
cơ quan, ban, ngành cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP được triển
khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
2. Yêu cầu
a) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò
chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của
Thừa phát lại trên địa bàn huyện.
b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương có
liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP
Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của
Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình
hình thực tế của địa phương, đơn vị về hoạt động của Thừa phát lại.
a) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện,
Trang thông tin điện tử huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Quý II/2020.
2. Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số

08/2020/NĐ-CP; văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành
mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo phù hợp với
Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.
Tham gia góp ý các văn bản hướng dẫn Nghị định số 08/2020/NĐ-CP;
văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan.
a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, ban, ngành.
b) Thời gian thực hiện: Khi có trưng cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
3. Xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn
huyện đến năm 2030
a) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ và các cơ quan, ban, ngành có liên
quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023
4. Tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa
phát lại trên địa bàn huyện
a) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quyết định công bố
thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại.
5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng, thực hiện đăng ký và quản lý cơ
sở dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Sở Tư pháp
a) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa – Thông tin và các cơ quan, ban,
ngành có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Sở Tư pháp.
6. Sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án
a) Cơ quan chủ trì: Các cơ quan Thi hành án dân sự huyện.
b) Cơ quan phối hợp: Cá nhân, tổ chức và các cơ quan, đơn vị có liên
quan đến quá trình tổ chức thi hành án.
c) Thời gian thực hiện: Hàng năm
7. Kiểm sát hoạt động tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, xác minh điều
kiện thi hành án và tổ chức thi hành án của Thừa phát lại
a) Cơ quan chủ trì: Viện kiểm sát nhân dân huyện
b) Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn
vị.
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8. Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại
a) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.
9. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn
huyện
a) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan
có thẩm quyền.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp
a) Chủ trì và phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện
các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này và tham mưu UBND huyện
báo cáo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.
b) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức
có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Ủy ban
nhân dân huyện xem xét, giải quyết.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Trong phạm vi nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét,
quyết định bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo quy định.
3. Viện Kiểm sát nhân dân huyện
a) Triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này
và phối hợp các cơ quan, ban, ngành thực hiện các nội dung khác có liên quan.
b) Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thừa phát lại trong hoạt động
tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ
quan thi hành án dân sự, hoạt động xác minh điều kiện thi hành án.
4. Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện
a) Triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này
và phối hợp các cơ quan, ban, ngành thực hiện các nội dung khác có liên quan.
b) Phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, quán triệt chế định
Thừa phát lại trong hệ thống Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với
Phòng Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vấn đề phát
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sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương
phản ánh bằng văn bản về Phòng Tư pháp để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban
nhân dân huyện xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Hội đồng PHPBGDPL huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ&CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Trọng Cầu
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