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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KHÁNH VĨNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 111 /UBND-NC
Khánh Vĩnh, ngày 15 tháng 01 năm 2019
V/v phố i hơ ̣p và tuyên truyề n ,
phổ biế n về hoa ̣t đô ̣ng thừa phát la ̣i

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND và UBND huyê ̣n;
- Phòng Tư pháp;
- UBND các xa,̃ thị trấn.
Thực hiê ̣n chỉ đa ̣o của UBND tỉnh ta ̣i Công văn số 13266/UBND-NC ngày
28/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về viê ̣c tăng cường công tác quản lý,
phố i hơ ̣p và tuyên truyề n , phổ biế n về hoa ̣t đô ̣ng thừa phát la ̣i trên điạ bàn tỉnh ,
UBND huyê ̣n có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Phòng Tư pháp : Chủ trì , phố i hơ ̣p với các cơ quan , đơn vi ̣liên
quan, UBND các xã , thị trấn tuyên truyề n về chế đinh
̣ thừa phát la ̣i trên điạ bàn
huyê ̣n bằ ng các hình thức phù hơ ̣p, hiê ̣u quả.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyêṇ : Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử
huyê ̣n phố i hơ ̣p với Phòng Tư pháp , các cơ quan , đơn vi ̣liên quan tuyên truyề n
về Thừa phát la ̣i trên cổ ng thông tin điê ̣n tử của huyê ̣n.
3. UBND các xã , thị trấn: Phố i hơ ̣p, tạo điều kiện và hỗ trợ Thừa phát lại
thực hiê ̣n công viê ̣c về thi hành án dân sự theo quy đinh
̣ pháp luâ ̣t.
Đề nghi ̣các cơ quan, đơn vi ̣liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên; (thực hiê ̣n)
- UBND tỉnh (báo cáo)
- Sở Tư pháp; (báo cáo)
- Lưu: VT, PTP.
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