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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ ÁN 
Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2030 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /9/2022 

của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở pháp lý   

 - Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược 

Cải cách tư pháp đến năm 2020; 

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi hành án dân sự năm 2014; 

- Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện 

chế định Thừa phát lại; 

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Thừa phát lại; 

- Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 

26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại; 

- Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn về 

việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng; 

- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 

01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành 

án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.  

2. Cơ sở lý luận 

Chế định Thừa phát lại đã từng tồn tại ở Việt Nam thời kỳ trước năm 1950 

và tiếp tục ở Miền Nam cho đến năm 1975, với nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ hoạt 

động tố tụng và thi hành án dân sự. Qua kết quả nhiều năm nghiên cứu, chế định 

này đã được xác định là một trong những nội dung cần được thí điểm nhằm tạo cơ 
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sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế về tố tụng và thi hành án dân sự. 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải 

cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định: “Nghiên cứu chế định Thừa phát lại (thừa 

hành viên); trước mắt có thể tổ chức thí điểm tại một số địa phương, sau vài năm, 

trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn sẽ có bước đi tiếp theo”.  

Thực hiện chủ trương trên, ngày 14/11/2008, Quốc hội khóa XII đã thông 

qua Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự, trong 

đó giao Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại 

tại một số địa phương. Ngày 24/7/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại 

thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện thí điểm từ năm 2010 tại thành phố Hồ 

Chí Minh sau một thời gian triển khai đã được đánh giá tốt, được người dân, xã hội 

đón nhận tích cực. Trên cơ sở đó, ngày 23/11/2012 tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội 

khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí 

điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn 

cứ Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg, 

ngày 25/3/2013 về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định 

Thừa phát lại”, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định mở rộng địa bàn thực hiện thí 

điểm chế định Thừa phát lại tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung 

tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/9/2009 về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, 

tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. 

Tổng kết toàn diện quá trình thí điểm, Chính phủ, Quốc hội đã đánh giá cao 

hiệu quả, tác động của chế định Thừa phát lại đối với kinh tế - xã hội nói chung và 

hoạt động của công tác tư pháp nói riêng như giúp giảm tải công việc, từ đó góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và thi hành án; tạo thêm công 

cụ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia 

các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá trình tố tụng; bổ sung nguồn chứng cứ để 

cơ quan tài phán xem xét, giải quyết vụ việc một cách khách quan, đúng pháp luật; 

tạo điều kiện để người dân có thêm sự lựa chọn phù hợp với mong muốn khi yêu 

cầu thi hành án dân sự.  

Từ kết quả đã đạt được, ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 

số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại, chấm dứt việc thí điểm và 

cho thực hiện chế định thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016. 

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 

14/01/2016 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 trên phạm vi 

toàn quốc; 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. 

Việc thành lập và phát triển Văn phòng Thừa phát lại là cần thiết, phù hợp 

với cơ chế kinh tế thị trường, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt 

động bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW, nhằm giảm tải 

công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Tòa án, Kiểm sát 

và cơ quan Thi hành án dân sự, tạo thêm một công cụ pháp lý để người dân tự bảo 
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vệ quyền, lợi ích của mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế và trong quá 

trình tố tụng, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3. Cơ sở thực tiễn xây dựng Đề án 

3.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 

Phú Thọ là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc có diện tích đất tự nhiên 

3.532,5 km2, dân số trên 1,4 triệu người , mật độ dân số là 455 người/km2. Tỉnh có 

13 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm ( 01 thành phố, 01 thị xã, 11 huyện) và 

225 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm (197 xã, 17 phường, 11 thị trấn). Hệ thống 

giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt thuận lợi tạo điều kiện cho việc trao 

đổi, giao thương hàng hóa với thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc.  

Trong những năm gần đây thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kinh tế tỉnh Phú Thọ luôn duy trì tốc độ 

tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước, bình quân 7,86%/năm. Năm 

2021 mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song tốc độ tăng trưởng của tỉnh 

vẫn đạt 6,28%; quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng đạt 80.764 tỷ đồng, 

tăng 5.486 tỷ đồng so năm 2020 - đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố; GRDP bình quân 

đầu người đạt 53,7 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 9.029 tỷ đồng, tăng 9% 

so với năm 2020; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây 

dựng chiếm 38,0%, dịch vụ chiếm 40,4%, nông lâm nghiệp chiếm 21,6%). 

Kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, hoạt 

động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng 

cố, kiện toàn ngay từ cơ sở; an ninh, quốc phòng được giữ vững, đường lối lãnh 

đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền các cấp ngày một nâng 

cao góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy toàn diện tình hình kinh tế xã hội 

của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. 

3.2. Đánh giá về nhu cầu sử dụng dịch vụ của Thừa phát lại và khả năng 

chuyển giao công việc cho Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, các quan hệ xã hội ngày 

càng trở nên đa dạng, phức tạp. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý theo đó cũng 

ngày một gia tăng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, có nhiều tổ 

chức, cá nhân hành nghề cung cấp dịch vụ pháp lý hoạt động trong các lĩnh vực 

như trọng tài thương mại, luật sư, công chứng, giám định tư pháp. Các tổ chức, cá 

nhân này đã cung cấp hiệu quả nhiều dịch vụ pháp lý như tham gia tố tụng, tư vấn 

pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, giám định tư pháp, công chứng, chứng thực, trọng 

tài, hòa giải và các dịch vụ pháp lý khác góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế 

và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, người dân đã được tiếp cận và sử dụng dịch vụ 

pháp lý từ khá sớm thông qua hoạt động của đội ngũ luật sư. Thời gian qua, tỉnh 

tiếp tục triển khai và thực hiện thành công mô hình xã hội hóa hoạt động công 

chứng, chứng thực. Hiện nay toàn tỉnh có 06 Văn phòng luật sư, 08 Công ty luật 

với tổng số 70 luật sư; 12 Văn phòng công chứng và 02 Phòng Công chứng với 

tổng số 29 công chứng viên. Việc thành lập và hoạt động ổn định của hệ thống các 
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tổ chức hành nghề luật sư, công chứng là một thực tế khẳng định nhu cầu và khả 

năng sử dụng dịch vụ pháp lý nói chung với thói quen có xu hướng ngày càng phổ 

biến của người dân. 

Từ đặc điểm trên, dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý do Thừa phát lại 

cung cấp trên địa bàn tỉnh là tương đối khả quan. Thừa phát lại với tư cách là người 

được nhà nước bổ nhiệm hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, được thực hiện 

các dịch vụ pháp lý như: 1) Tống đạt văn bản theo yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm 

sát, cơ quan thi hành án dân sự; 2) Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi được 

dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác; 3) Xác minh 

điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; 4) Trực tiếp tổ chức thi hành các 

bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự. Các dịch vụ này đều là 

những dịch vụ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân. Qua khảo sát 

hiện đã có một bộ phận người dân mong muốn được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ 

do Thừa phát lại cung cấp, đặc biệt là dịch vụ lập vi bằng. Kết quả khảo sát trên 

cũng trùng khớp với đánh giá tổng kết về hoạt động của Thừa phát lại tại các tỉnh 

đã thực hiện trước đây. Theo đó, lập vi bằng là hoạt động được người dân ủng hộ, 

đón nhận nhanh và tích cực nhất. Nội dung vi bằng thể hiện phong phú trên nhiều 

lĩnh vực như: Ghi nhận các hành vi thực hiện giao dịch, thỏa thuận; mô tả hiện 

trạng nhà; ghi nhận lời khai của người làm chứng, ghi nhận hành vi, thời điểm diễn 

ra các giao dịch mua bán; ghi nhận sự kiện diễn ra cuộc họp của công ty; ghi nhận 

hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, hành vi bàn giao tiền, tài sản, giấy tờ vv. Sự đa 

dạng về nội dung các sự kiện và hành vi trong đời sống xã hội cùng với quy định về 

việc cung cấp chứng cứ chứng minh trong tố tụng dân sự “Đương sự có quyền và 

nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu 

cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp; cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu 

cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu 

thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh như đương sự” là tiền đề pháp lý và thực tiễn 

đảm bảo các dịch vụ của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh chắc chắn sẽ được người 

dân đón nhận và có bước phát triển khi có sự định hướng, tạo điều kiện của các cơ 

quan nhà nước.  

Song song với việc nghiên cứu, khảo sát của cơ quan nhà nước, thời gian 

qua nhiều cá nhân cũng đã tự nghiên cứu, khảo sát về nhu cầu sử dụng dịch vụ của 

Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh và đã lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại, 

thành lập Văn phòng thừa phát lại. Như vậy, nhu cầu đảm nhận cung cấp dịch vụ 

Thừa phát lại đã phát sinh thực tế trên địa bàn tỉnh. 

3.3. Công tác thụ lý vụ, việc, tống đạt của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm 

sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến 

hết năm 2020 

Qua phối hợp khảo sát hoạt động xét xử , kiểm sát xét xử và thi hành án giai 

đoạn 2018-2020, Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã thụ lý 20.206 vụ 

việc, giải quyết 17.525 vụ việc. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát 

xét xử 18.868 vụ việc, giải quyết 16.754 vụ việc. Cơ quan Thi hành án dân sự  hai 

cấp đã thụ lý 36.069 vụ việc, giải quyết 24.698 vụ việc. Số việc thụ lý, giải quyết 

của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Thi hành án dân sự gia 
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tăng theo từng năm. Các địa bàn có lượng việc thụ lý, giải quyết lớn là: Thành phố 

Việt Trì, huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Sơn, huyện Phù Ninh, huyện Cẩm Khê 

và thị xã Phú Thọ (Số liệu chi tiết có phụ lục kèm theo).  

Trong giai đoạn trên, số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân hai cấp là 79 

người; số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp là 138 người; số 

lượng Chấp hành viên của Cơ quan Thi hành án dân sự là 68 người. Trung bình 

năm, mỗi Thẩm phán phải giải quyết 74 vụ việc. Các địa bàn có tỷ lệ giải quyết cao 

là: Thanh Ba 105 vụ việc/Thẩm phán/năm; Hạ Hòa 100 vụ việc/Thẩm phán/năm; 

thị xã Phú Thọ 99 vụ việc/Thẩm phán/ năm ; Việt Trì 68 vụ việc/Thẩm phán/năm. 

Mỗi Kiểm sát viên phải kiểm sát xét xử 121 vụ việc/năm. Các địa bàn có hồ 

sơ kiểm sát xét xử cao là: thành phố Việt Trì 103 vụ việc/Kiểm sát viên/năm; Phù 

Ninh 74 vụ việc/Kiểm sát viên/năm; Cẩm Khê 64 vụ việc/Kiểm sát viên/năm; 

Thanh Sơn 63 vụ việc/Kiểm sát viên/năm.   

 Mỗi Chấp hành viên phải tổ chức thi hành 127 vụ việc/năm. Các địa bàn có 

tỷ lệ tổ chức thi hành án cao là: Đoan Hùng 189 việc/Chấp hành viên/năm; Phù 

Ninh 176 việc/Chấp hành viên/năm; Thanh Sơn 160 việc/Chấp hành viên/năm; 

Việt Trì 139 việc/Chấp hành viên/năm. 

Trong quá trình xét xử, kiểm sát việc xét xử, thi hành án, Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự có nghĩa vụ cấp, tống đạt, 

thông báo nhiều loại văn bản tố tụng, văn bản liên quan đến việc thi hành án cho 

đương sự, những người tham gia tố tụng, người có quyền, nghĩa vụ liên quan như: 

Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, bản án, quyết định của Tòa án, quyết 

định về thi hành án, quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân… , với 

trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Theo thống kê giai đoạn 

2018-2020: Để giải quyết một vụ án, Tòa án nhân dân phải thực hiện tống đạt trung 

bình khoảng 12 loại văn bản tố tụng; trung bình một năm, Tòa án nhân dân hai cấp 

trên địa bàn tỉnh phải tống đạt hơn 69.888 văn bản tố tụng. Để kiểm sát một vụ 

việc, Viện Kiểm sát nhân dân cần phải tống đạt trung bình 3 văn bản. Để giải quyết 

một vụ việc, Cơ quan Thi hành án dân sự phải tống đạt trung bình 8 văn bản; số 

lượng văn bản cần tống đạt trực tiếp hàng năm khoảng 69.258 văn bản, tống đạt 

qua đường bưu điện khoảng 43.000 văn bản.  

- Khả năng chuyển giao công việc cho Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh:  

So sánh lượng việc thụ lý, giải quyết với các địa phương khác, Phú Thọ luôn 

nằm trong nhóm 3 tỉnh cao nhất Khu vực miền núi phía Bắc. Trong bối cảnh lượng 

việc lớn và tiếp tục gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất phức tạp của vụ việc 

qua từng năm, biên chế mỏng, đồng thời đứng trước yêu cầu tinh giản biên chế, 

tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, 

Cơ quan Thi hành án dân sự đã và đang chịu áp lực rất lớn, đòi hỏi phải có giải 

pháp đột phá để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác, trong đó chuyển 

giao bớt phần việc của cơ quan tư pháp đang thực hiện (nhất là việc tống đạt văn 

bản) cho các văn phòng Thừa phát lại là một giải pháp hợp lý, vừa giảm tải công 

việc cho cơ quan nhà nước, vừa tận dụng khai thác được nguồn lực từ xã hội tham 
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gia vào cải cách tư pháp, phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, 

Nhà nước.   

Thực tiễn cho thấy, việc Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan 

Thi hành án dân sự tống đạt văn bản cho đương sự thông qua đường bưu điện có 

nhiều thuận lợi là chi phí thấp, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên không 

mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, việc gửi qua Bưu điện có hạn chế khó xác định 

đương sự có nhận được văn bản hay không, đương sự nhận trực tiếp hay người nhà 

nhận thay, thời gian phản hồi của bưu điện lâu. Đối với Tòa án, nhiều buổi làm 

việc, hòa giải, phiên tòa phải hoãn lại do các đương sự không nhận được văn bản, 

giấy tờ tống đạt, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án. Khi Thừa phát lại thực 

hiện đúng, đầy đủ các thủ tục tống đạt theo quy định của pháp luật, ngoài hiệu quả 

đạt được từ việc chia sẻ áp lực công việc với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Cơ quan Thi hành án dân sự còn sẽ làm chặt chẽ thêm quá trình tố tụng, kiểm 

sát xét xử, thi hành án, giúp giảm thiểu khiếu nại, tố cáo phát sinh khi đương sự, 

người có liên quan cho rằng mình không nắm được nội dung của văn bản được 

tống đạt. Mặt khác, việc giao công tác tống đạt văn bản cho Thừa phát lại cũng thể 

hiện sự khách quan, vô tư của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm  

1.1. Tổ chức và thực hiện Đề án Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa 

bàn tỉnh phải đặt trong tổng thể cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đảm bảo sự 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.  

1.2. Việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải theo lộ trình phù hợp, xuất 

phát và căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh và từng địa bàn, nhu cầu của 

người dân, thực tiễn công tác xét xử, thi hành án và các yêu cầu, tiêu chí khác do 

Chính phủ quy định. 

1.3. Khai thác tối đa các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng và thực hiện 

chế định Thừa phát lại; kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tiếp thu có 

chọn lọc những kinh nghiệm trong việc thực hiện các chế định Thừa phát lại tại các 

địa phương đã thành lập trước. 

2. Mục tiêu  

2.1. Mục tiêu chung 

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa hoạt động bổ trợ 

tư pháp, nhất là lĩnh vực thi hành án dân sự đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-

NQ/TW, góp phần thực hiện thành công chủ trương về tinh giản biên chế, cơ cấu 

lại đội ngũ cán bộ công chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.   

2.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Thiết lập hệ thống Văn phòng Thừa phát lại; xây dựng đội ngũ Thừa phát 

lại hướng tới chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm 

chất đạo đức tốt. 
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b) Đảm bảo các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động hiệu quả, bền vững, đáp 

ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của người dân và tổ chức, góp phần giảm áp lực công 

việc, giảm chi tiêu ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư 

pháp mà trực tiếp là Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Thi hành 

án dân sự; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa 

bàn tỉnh. 

c) Tăng cường công tác quản lý và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 

trong tổ chức và thực hiện hoạt động Thừa phát lại. 

III. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI 

Trong giai đoạn đầu thực hiện Đề án (2022- 2025): Xây dựng và phát triển 

Văn phòng Thừa phát lại với số lượng phù hợp tại một số địa bàn có mật độ dân cư 

cao và điều kiện kinh tế - xã hội phát triển; đáp ứng điều kiện thuận lợi để thực hiện 

hoạt động thừa phát lại; đồng thời gắn với nhu cầu và khả năng chuyển giao công 

việc cho Thừa phát lại của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi 

hành án dân sự.  

Trong giai đoạn tiếp theo: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các 

Văn phòng Thừa phát lại đã thành lập; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai 

đoạn 2022- 2025; nghiên cứu phát triển mở rộng thêm hệ thống Văn phòng Thừa 

phát lại nếu đảm bảo đáp ứng nhu cầu cần thiết theo từng địa bàn. Cụ thể như sau: 

1. Giai đoạn 1: Từ năm 2022 đến năm 2025 

  Thành lập 02 Văn phòng Thừa phát lại tại hai khu vực có điều kiện kinh tế - 

xã hội phát triển, mật độ dân cư cao, cụ thể như sau: 

+ Thành phố Việt Trì: Thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại; 

+ Thị xã Phú Thọ: Thành lập 01 Văn phòng Thừa phát lại. 

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030  

 Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2022-2025, nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung Đề án cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình 

hình thực tiễn tại địa phương. Duy trì hoạt động ổn định của các Văn phòng Thừa 

phát lại đã thành lập. 

3. Giai đoạn 3: Định hướng sau năm 2030 

3.1 Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quy mô của các Văn phòng Thừa phát lại 

đã thành lập. 

 3.2 Tùy theo tình hình thực tế, căn cứ vào các tiêu chí do Chính phủ quy 

định, UBND tỉnh sẽ xem xét giải quyết cho thành lập thêm các Văn phòng Thừa 

phát lại tại các địa bàn huyện có điều kiện kinh tế -xã hội phát triển nếu thấy thật sự 

cần thiết. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp:   

1.1 Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt tại phần III  của Đề án này, 

tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy trình cho phép thành lập Văn phòng Thừa 
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phát lại đảm bảo đúng lộ trình, số lượng và địa bàn đã được phê duyệt; đồng thời 

đảm bảo trình tự, thủ tục thành lập theo quy định. 

1.2. Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và 

UBND các huyện, thành, thị, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này.  

1.3. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tư pháp ra văn bản thông báo về việc 

thành lập Văn phòng Thừa phát lại đối với các địa bàn được phê duyệt trong Đề án. 

1.4. Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa 

bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 68, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan. 

1.5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; 

định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình tổ 

chức và hoạt động Thừa phát lại tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP. 

1.6. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại, cấp giấy 

đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.  

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

2.1. Chuyển giao các văn bản cần tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại theo 

quy định của pháp luật. 

2.2. Hỗ trợ, hướng dẫn kinh nghiệm, nghiệp vụ tống đạt cho Thừa phát lại và 

thực hiện đúng các quy định của pháp liên quan đến thi hành án. 

2.3. Định kỳ hàng năm thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp về số lượng 

và chất lượng của vi bằng được sử dụng làm chứng cứ trong xét xử tại Tòa án nhân 

dân hai cấp trên địa bàn tỉnh. 

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

3.1 Phối hợp, hỗ trợ cho hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại sau khi 

được thành lập và đi vào hoạt động. 

3.2. Xem xét, thực hiện chuyển giao các văn bản tố tụng cần tống đạt cho 

Văn phòng Thừa phát lại. 

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

4.1. Chuyển giao các văn bản cần tống đạt cho Thừa phát lại thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

4.2. Hỗ trợ, hướng dẫn kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ tống đạt văn 

bản, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án cho Thừa phát lại. 

4.3. Định kỳ hàng năm thông báo cho Sở Tư pháp việc thực hiện các công 

việc liên quan đến thi hành án dân sự của Thừa phát lại. 

5. Công an tỉnh 

5.1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu phục vụ cho việc xác 

minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát phát và phối hợp, hỗ trợ cho 
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Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 

Luật Thi hành án dân sự và quy định của pháp luật có liên quan. 

5.2. Phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản, xác 

minh điều kiện thi hành án theo quy định của pháp luật về tố tụng, Điều 44 Luật 

Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan. 

5.3. Phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án 

dân sự theo quy định tại Điều 180 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp 

luật liên quan. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu phục vụ cho việc xác 

minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát phát và phối hợp, hỗ trợ 

cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại 

Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan. 

7. Sở Giao thông Vận tải 

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu phục vụ cho việc xác 

minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát phát và phối hợp, hỗ trợ 

cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại 

Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật liên quan. 

8. Sở Tài chính 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan 

hướng dẫn lập dự toán, bố trí kinh phí phục vụ cho việc thực hiện Đề án này. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Chỉ đạo các cơ quan báo chí của địa phương, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã thực 

hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định Thừa phát lại, 

dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền phổ biến trên các chuyên trang, 

chuyên mục pháp luật về nội dung của các văn bản pháp luật liên quan đến Thừa 

phát lại. 

10. Báo Phú Thọ, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về 

chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về Thừa phát lại; 

theo dõi và đưa tin thường xuyên về hoạt động của Thừa phát lại để nhân dân và 

các tổ chức nắm bắt, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ pháp lý do Thừa phát lại 

cung cấp. 

11. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ 

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp 

thời thông tin, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện các công việc về thi hành án 

dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp 

luật có liên quan. 
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12. Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân 

sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có 

liên quan. 

13. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân 

sự theo quy định tại Điều 177 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có 

liên quan. 

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị 

14.1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ 

Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án, tổ 

chức thi hành án theo quy định của pháp luật. 

14.2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cung cấp đầy đủ, kịp thời thông 

tin, số liệu phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của 

Thừa phát lại và phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi 

hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự và quy định 

pháp luật có liên quan. 

15. Các cơ quan, tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm phối hợp, hỗ 

trợ cho hoạt động của Thừa phát lại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình theo quy định của pháp luật. 

16. Kinh phí thực hiện. 

Kinh phí để triển khai thực hiện Đề án được đảm bảo, bố trí từ nguồn 

ngân sách của tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh 

(qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ THỌ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1: BIỂU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI ÁN CỦA TAND HAI CẤP  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

                                                                                                                                        Đơn vị tính: vụ 

STT Tên đơn vị hành chính 

Số lượng 

Thẩm 

phán  

Số lượng 

văn bản cần 

tống đạt/1vụ 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Thụ lý Giải quyết Thụ lý 
Giải 

quyết 
Thụ lý Giải quyết 

1 TAND tỉnh  11 8 567 421 714 566 745 528 

2 TAND thành phố Việt Trì 14 9 1195 946 1.255 1.133 1.102 932 

3 TAND Thị xã Phú Thọ 4 12 403 395 320 316 346 342 

4 TAND huyện Lâm Thao 5 12 348 347 436 432 366 356 

5 TAND huyện Phù Ninh 5 14 443 429 421 411 371 296 

6 TAND huyện Tam Nông 4 20 274 159 370 307 314 300 

7 TAND huyện Thanh Sơn 6 10 473 388 537 446 349 467 

8 TAND huyện Thanh Ba 4 10 439 420 419 405 446 431 

9 TAND huyện Thanh Thủy 4 7 300 268 334 286 352 279 

10 TAND huyện Yên Lập 4 8 431 426 367 365 419 415 

11 TAND huyện Hạ Hòa 4 12 554 386 526 470 509 438 

12 TAND huyện Đoan Hùng 5 12 487 477 527 512 583 580 

13 TAND huyện Cẩm Khê 5 8 487 484 430 425 448 432 

14 TAND huyện Tân Sơn 4 7 302 278 367 325 332 306 

 Tổng cộng: 79 149 6.703 5.824 6.623 6.399 6.880 5.302 

  



13 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ THỌ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 2: BIỂU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC LOẠI ÁN CỦA VKSND HAI CẤP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

                                                                                                                                        Đơn vị tính: vụ 

STT Tên đơn vị hành chính 

Số lượng 

KSV 

Số lượng 

văn bản 

cần tống 

đạt/1vụ 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Thụ lý 

KSXX  

Giải 

quyết  

Thụ lý 

KSXX  

Giải 

quyết  

Thụ lý 

KSXX  

Giải 

quyết  

1 VKSND tỉnh  51 2 đến 6 203 180 291 243 310 207 

2 VKSND thành phố Việt Trì 12 2 đến 6 1.236 1.092 1.242 1.112 1.147 904 

3 VKSND Thị xã Phú Thọ 7 2 đến 6 370 361 308 303 343 274 

4 VKSND huyện Lâm Thao 6 2 đến 6 347 337 438 431 342 271 

5 VKSND huyện Phù Ninh 6 2 đến 6 441 423 424 406 371 287 

6 VKSND huyện Tam Nông 6 2 đến 6 324 319 305 294 297 240 

7 VKSND huyện Thanh Sơn 7 2 đến 6 440 411 457 440 536 434 

8 VKSND huyện Thanh Ba 7 2 đến 6 422 378 429 399 414 318 

9 VKSND huyện Thanh Thủy 7 2 đến 6 295 282 296 250 382 307 

10 VKSND huyện Yên Lập 6 2 đến 6 389 412 371 368 440 369 

11 VKSND huyện Hạ Hòa 8 2 đến 6 418 404 470 463 479 410 

12 VKSND huyện Đoan Hùng 8 2 đến 6 432 416 517 511 598 400 

13 VKSND huyện Cẩm Khê 7 2 đến 6 447 437 419 409 438 350 

14 VKSND huyện Tân Sơn 6 2 đến 6 404 301 311 309 334 292 

 Tổng cộng: 138  
6.168 6.023 6.278 5.938 6.422 5.063 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 3: BIỂU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HAI CẤP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

                                                                                                                                         Đơn vị tính: vụ 

STT Tên đơn vị hành chính 

Số lượng 

Chấp hành 

viên 

Số lượng 

văn bản 

cần tống 

đạt/1vụ 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Thụ lý 
Giải 

quyết 
Thụ lý 

Giải 

quyết 
Thụ lý 

Giải 

quyết 

1 Cục THADS tỉnh 13 3 đến 8 637  332  713  381   674  499 

2 Chi cục THADS TP Việt Trì 10 3 đến 8 2.505  1.393  2.498  1.375   2.420  1.465 

3 Chi cục THADS huyện  Phù Ninh 4 3 đến 8 1.019  702  897  580   779  581 

4 Chi cục THADS huyện Lâm Thao 3 3 đến 8 758  513  803  561   619  451 

5 Chi cục THADS TX Phú Thọ 4 3 đến 8 758  537  718  451   777  462 

6 Chi cục THADS huyện Thanh Ba 4 3 đến 8 805  699  804  625   712  561 

7 Chi cục THADS huyện Đoan Hùng 4 3 đến 8 1.036  756  934  629   976  687 

8 Chi cục THADS huyện Hạ hòa 4 3 đến 8 802  555  812  531   774  599 

9 Chi cục THADS huyện Tam Nông 3 3 đến 8 548  423  534  382   497  369 

10 Chi cục THADS huyện Thanh Thủy 4 3 đến 8 652  491  557  379   545  397 

11 Chi cục THADS huyện Cẩm Khê 4 3 đến 8 670  550  812  536   818  492 

12 Chi cục THADS huyện Thanh Sơn 4 3 đến 8 908  639  915  659   908  712 

13 Chi cục THADS huyện Yên Lập 4 3 đến 8 752  623  614  475   715  554 

14 Chi cục THADS huyện Tân Sơn 3 3 đến 8 543  444  439  334   412  314 

 Tổng cộng: 68  12.393 8.657 12.050 7.898 11.626 8.143 
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