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    Số:             /TB-STP  
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               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn  2022 - 2025  

 

Triển khai Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

(được phê duyệt tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND 

tỉnh), Sở Tư pháp thông báo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập 

Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn  2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Địa bàn, số lượng văn phòng Thừa phát lại được thành lập. 

 a) Địa bàn: Thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, các huyện: Anh Sơn, Đô 

Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Yên Thành. 

b) Số lượng: Mỗi địa bàn được thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại. 

2. Nộp, tiếp nhận hồ sơ  

2.1. Cách thức nộp hồ sơ (lựa chọn một trong các cách thức): 

 a) Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An. 

 b) Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

 2.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/11/2022 đến hết năm 2025, theo 

lịch làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. 

 3. Thành phần hồ sơ  

 Theo quy định tai khoản 3 Điều 21 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 đây là Thông báo của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2022 - 2025. Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, gửi đến Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố để phổ biến trên địa bàn./. 
  Nơi nhận: 
- Cục BTTP, Bộ Tư pháp (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Các VP TPL trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tin); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp (để đăng tin); 

- Lưu: BTTP, VT Sở. 

         KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

         Nguyễn Công Hoan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-08T13:43:05+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Nguyễn Công Hoan<hoannc@tuphap.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-08T13:47:18+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Sở Tư pháp<tuphap@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-08T13:47:27+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Sở Tư pháp<tuphap@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-08T13:47:31+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Sở Tư pháp<tuphap@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




