
                   

           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NG ĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1118  /STP-HCTP&BTTP Lạng Sơn, ngày  01 tháng 4  năm 2020 

V/v thực hiện biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 

 

 

      Kính gửi: 

  - Phòng Tư pháp các huyện thành phố;  

  - Các Văn phòng công chứng;  Doanh nghiệp đấu giá tài sản, 

Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản; Các tổ chức hành nghề luật sư, Chi 

nhánh tổ chức hành nghề luật sư. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công 

văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng  ơn 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở  ư 

pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Trưởng các Văn phòng công 

chứng,  iám đốc doanh nghiệp đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá 

tài sản,  rưởng các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật 

sư trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch VOVID-19 

đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, tuân thủ 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch 

COVID-19, Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

 gười đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân 

viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống 

dịch tại công sở. 

2. Đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo 

UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn: 

- Kể từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 tạm dừng việc tiếp nhận và 

trả kết quả trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị; chỉ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích. 

-  ướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành 

chính lĩnh vực tư pháp thực sự cấp thiết, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 



huyện, cấp xã  thực hiện phương thức gửi hồ sơ trực tuyến, việc gửi và nhận kết 

quả qua  ưu chính công ích. 

- Tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đang xử lý, trường hợp thực 

sự cần thiết phải đi kiểm tra, xác minh thực tế thì phải có văn bản, tin nhắn gửi 

đến tổ chức, cá nhân biết, thông cảm. 

- Thực hiện gửi kết quả giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trong thời 

gian trên đến cá nhân, tổ chức qua Bưu chính công ích. 

3. Đối với các Văn phòng công chứng;  Doanh nghiệp đấu giá tài sản, Chi 

nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản; Các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh 

tổ chức hành nghề luật sư 

-  rưởng các Văn phòng công chứng, Giám đốc doanh nghiệp đấu giá tài 

sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản,  rưởng các tổ chức hành nghề luật 

sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an 

toàn cho người lao động. 

- Kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, tạm dừng các hoạt động 

của các Văn phòng công chứng, Doanh nghiệp đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh 

nghiệp đấu giá tài sản, các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành 

nghề luật sư trên địa bàn tỉnh có liên quan đến các thủ tục, dịch vụ không thực 

hiện qua dịch vụ bưu chính mà phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 

- Chủ động thông tin đến người dân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết để 

phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các 

nội dung, giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh Lạng  ơn về phòng, chố dịch COVID-19, quy định về phòng, tránh 

dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế./. 

 

  Nơi nhận: 

-  hư trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đoàn  uật sư (để t/hiện); 

- Hội CCV tỉnh (để t/hiện); 

-  rang tin điện tử STP; 

-  ãnh đạo Sở; 

-  ưu: V , HCTP&BTTP. 

KT. GI M ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 



Văn thư gửi các đơn vị theo địa chỉ  

ST

T 
Tên tổ chức Trụ sở 

 Văn phòng Luật sư  

1.  VP   Đinh Công  uấn 
Bản Tét, Hùng Việt, huyện  ràng Định, tỉnh Lạng 

 ơn 

2.  VP    ghĩa  iệp 
Số 30, ngõ 3, đường  ê Đại  ành, phường Đông 

Kinh, TP Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 

3.  VPLS Kim Khánh 
Số 75, đường Nguyễn Thái Học, p. Chi  ăng, 

tp. Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 

4.  VP   Cao  ơn 
Số 290, đường Trần Đăng  inh, phường Hoàng 

Văn  hụ, TP Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 

5.  
VPLS Hồng  ơn 

 

Thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, TP Lạng  ơn, tỉnh 

Lạng  ơn. 

6.  VPLS Triệu Loan 
Số 7/7, đường Chu Văn An, khối 5, phường Đông 

Kinh, TP Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 

7.  VPLS Kim Mai 
Số 11, đường Cao Thắng, phường  oàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 

8.  VP    ưng Vương 
Số 44, Chu Văn An, Khối 4, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 

9.  VPLS Lạng  ơn P  
Số 144, đường  ê Đại  ành, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn. 

 Chi nhánh VPLS  

01 
Văn phòng  uật sư Vượng 

Ngọc và cộng sự. Chi 

nhánh tỉnh Lạng  ơn 

Số 510A, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn. 

02 
Công ty Luật TNHH Phúc 

 rường An Chi nhánh tỉnh 

Lạng  ơn 

Số 72, đường Lê Lợi, p. Vĩnh  rại, tp. Lạng  ơn, 

tỉnh Lạng  ơn 

03 Chi nhánh Văn phòng 

Luật sư  ải và Cộng sự 

Số 46, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu 

 ũng, huyện Hữu  ũng, tỉnh Lạng  ơn 

04 
Chi nhánh Văn phòng Số 268, đường  ùng Vương, thôn Rọ Phải, xã 



Luật sư  hiên Kim tại 

Lạng  ơn 

Mai Pha, thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 

05 Chi nhánh Văn phòng luật 

sư  guyễn Thế Quyền 

 gõ 3, đường  gô  hì  ĩ, khối 6, phường Tam 

thanh, thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 

 

2. Tổ chức hành nghề Công chứng 

 Stt Tên tổ chức Địa chỉ 

1 

  

Phòng Công chứng số 1 Số 411, đường bà Triệu, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng 

 ơn. 

2 Văn phòng công chứng 

Hoàng Thị Thúy Dung 

Số 44b, đường Nhị  hanh, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng  ơn, tỉnh 

Lạng  ơn 

3 Văn phòng công chứng Đông 

Bắc 

Khu dân cư  16, thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng  ơn 

4 Văn Phòng Công chứng 

Nông Thu Huyền 

Số 72, đường Lê Lợi, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng 

 ơn 

5 Văn Phòng Công chứng 

Nguyễn ThịThùy Loan 

Số 193, đường  oàng Văn  hụ, khu 

Dây Thép, thịtrấn Đồng Đăng, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng  ơn 

6 Văn phòng công chứng 

Nguyễn Văn  ừu 

Số 235, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 

Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng  ơn 

 

4.1. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp 

4.1.2. Công ty đấu giá hợp danh Đông  ắc 

- Địa chỉ trụ sở:  ố 275 đường  ê  ợi, khối 6, phường Vĩnh  rại, thành 

phố  ạng  ơn, tỉnh  ạng  ơn 

4.1.3. Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Lạng  ơn 

- Địa chỉ trụ sở: Số 62, đường  ý  hường Kiệt, phường Vĩnh  rại, khu đô 

thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng  ơn, tỉnh Lạng  ơn 
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