
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2764 /STP-HCTP&BTTP 

V/v triển khai thực hiện  

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP 

ngày 15/7/2018 của Chính Phủ 

          

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Hội Công chứng viên tỉnh; 

- Các tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; Trung tâm tư 

vấn pháp luật; Tổ chức hành nghề công chứng; Tổ chức, chi nhánh tổ chức đấu giá 

tài sản trên địa bàn tỉnh. 
 

Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư 

pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 

và thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ và Nghị 

định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ.  

Sở Tư pháp đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi đến cán, bộ công chức, đoàn viên, 

hội viên, nhân viên trong đơn vị mình và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội 

dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. 

2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã (luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, đấu giá tài sản, chứng 

thực, hộ tịch...) và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo không có các 

hành vi vi phạm hành chính dẫn tới bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 

82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện. 

(Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ được đăng tải 

trên Trang tin điện tử của Sở Tư pháp, mục Thông tin chuyên ngành)./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- PTP các huyện, thành phố; 

- Trang tin điện tử STP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 

 


		2020-07-29T08:12:46+0700


		2020-07-29T08:13:05+0700




