ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26 /KH-UBND

Nam Định, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

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
Ngày 08/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP
về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Nghị định này có hiệu lực từ ngày
24/02/2020.
Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số
08/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Nghị định
số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ, phù hợp với điều kiện và
tình hình thực tiễn của địa phương.
- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành;
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện.
II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP
Phổ biến nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ Tháng 5/2020.
2. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động thừa phát lại
- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp
- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của pháp luật.
3. Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại ở địa phương
phù hợp với tiêu chí theo quy định
- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

- Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về vi bằng và thực hiện đăng ký và quản lý
cơ sở dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp
- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của pháp luật.
5. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực hiện
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, các sở, ngành, UBND các
huyện và thành phố thành phố Nam Định có biện pháp triển khai thực hiện các
nội dung trong Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế; tổng hợp, báo cáo
kết quả triển khai thực hiện của địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Tư pháp để
tổng hợp chung.
2. Sở Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển
khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực
hiện; tổng hợp kết quả chung của tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp và
các Bộ, ngành liên quan./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
Để báo cáo
- Bộ Tư pháp
- Các sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website của tình và STP;
- Lưu: VP1, VP8.
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