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

  HUYỆN CAO LỘC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

   Số:           /UBND-TP                          Cao Lộc, ngày       tháng 4 năm 2022 

 
Về việc góp ý dự thảo Đề án, Quyết định  

phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa 

     phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.  

 

 

Thực hiện Công văn số 1842/STP-HCTP&BTTP ngày 21/4/2022 của Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án, Quyết định phê duyệt Đề 

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

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Đề án, Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn 

phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

1. UBND huyện Cao Lộc nhất trí với Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án phát 

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

2. Đối với Dự thảo Đề án Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. UBND huyện Cao Lộc có ý kiến cụ thể sau: 

Tại mục II. Nội dung của Đề án trang thứ tự 8 trong mục b của mục 1 về định 

hướng chung.  b) Giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, phấn đấu phát triển thêm 08 

Văn phòng Thừa phát lại tại địa bàn các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh theo Đề án 

đã phê duyệt.   

Vì giai đoạn này đã được nêu tại mục a của mục II…Phấn đấu phát triển 04 

Văn phòng Thừa phát lại theo địa bàn trọng yếu, có điều kiện, nhu cầu thực hiện chế 

định Thừa phát lại (các huyện, thành phố có số lượng vụ việc thụ lý của cơ quan Tòa 

án, Thi hành án dân sự cao).  Do đó, đề nghị sửa thành giai đoạn từ năm 2026 đến 

năm 2030 để phù hợp với mục b trong mục 2 về lộ trình thực hiện của mục II. 

UBND huyện Cao Lộc góp ý kiến và đề nghị Sở Tư pháp xem xét tổng hợp 

theo quy định./.  

  Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: TP, VT.                                             

 

                                                                                   Nguyễn Duy Anh   
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