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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3618/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án "Phát triển Văn phòng Thừa phát lại 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;; 

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính 
phủ vê tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 
08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ vê tổ chức và hoạt động 
của Thừa phát lại; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3530/TTr-STP-TC ngày 
01 tháng 8 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành 
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phố Thủ Đức, và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ ÁN 
Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Phần I 
Cơ SỚ PHÁP LÝ VÀ TĨNH GẤP THI ÉT CỦA ĐÈ ÁN 

1. Cư sử pháp ]ý và các quy định liên quan về việc xây dựng ĐỀ án 

- Nghị quyết sổ 107/2015/QRÍ3 ngày 26 thảng ]1 nãm 2015 cua Quốc 
hội về thực hiện chế định Thừa phát ]ạì. theo dỏ *ghi nhận kểt quà đật được 
trùng, việc thực hiện thí điẻm chê định Thừa phát ỉại theo À'ghi quyết 
24/2008/ỌHỉ2 vố Nghị quy>ểí 36/20J 2/QHỉ 3. Chắm díri việc thỉ điếm và cho 
thực hiệìì chẽ định Thừa phát ìạì trơng phạm vi củ nước ké từ ngàỷ 
01/01/2016..á\  

- Điều 21 Nghị dinh sổ Ộ8/2Q20/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 tiãm 2020 cùa 
Chính phũ vẻ tồ chửc và hoạt động cửa Thùa phát lại quy định việc thảnh lập 
Vãn phòng Thừa phát lại như sau: 

"ỉ- Việc thành ỉập Văn phòng Thừa phát lại phái căn cứ vào các tiêu chỉ 
Său đáy: 

cj) Điểu kiện về kinh tể - xã hội cùa địa hàn cắp huyện nơi dự kiên thành 
lập Văn phòng Thừa phát lại; 

b) sé ỉượng vụ việc thụ ỉỷ cua Tỏa ân, cơ quan thi hành ẩn dãn sự ở địa 
bùn cấp huyện nới íiựkiền thảnh lập Văn phòng Thừa phát lại; 

c) Mật độ dàn cư và nhu cầu cùa người dân ờ địa bàn cấp huyện nơi dự 
kiềiì thành ỉập Vãn phòng Thừa phát lọ ị; 

d) Không quả 02 Vãn phòng Thừa phát ỉại tại 01 đơn vị hành chính cấp 
huyện là quận, thành phô thuộc tinh, thị xã; không quả 01 Ván phòng Thừa phát 
lạt tại 01 đơn vị hành chính huyện. 

2. Cân cứ vào các tiêu chỉ qưỵ định tại khoản ỉ Diều rtày, Sở Tư pháp 
phoi hợp vởỉ các sớ, ban. rigành xăy dựng Dè áỉì phát tríẽn Văn phòng Thừa 
phật tại ở địa phương trhĩh Uy ban nhún dân cáp tình phê duyệt. 

3. Câri cứ vào Đe án phát triền Văn phỏng Thừa phát lại đã được phê 
dụyẹt, Uy ban nhăn dãn cẩp tinh ra thõng bão vê việc thành lập Vãn phòỉig 
Thừa phát lại tại địa phương.,. 
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- Khoan ] Đièu 6S Nghị địiih số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 Lhan^ 01 năm 
2020 cùa Chinh phu về tò chức va hoạt dộng của Thừa phàl ]ại quy định về 
nhiệm vụ, quyên hạn của Uy ban nhân dãn cấp tinh thực hiện quán lý nhà nước 
vê Thừa phát lại tại đjá phương như saủt "Phê duyệt De án phát triển Van 
phồng Thừa phật ỉụi ợ địa phỉỉOTìg;... " 

- Còng văn số 875/BTP-BTTP ngày 13 thảng 3 nỀim 2020 cùa Bộ Tu pháp 
vê việc triển khai thực hìậíi Nghị định sổ 08/202U/NĐ-CP ntiảy 08 tìiảng 01 nãm 
2020 cũa Chính phù về tồ chírc và hoại động củá Thừa phát lại. Bó ỉ'ư pháp đề 
nghị ủy ban nhân dãn tinh, thảnh phố trực thuộc Trung ương quán tám lãnh đạo, 
chỉ đạo Sớ Tư pháp chù trì, phôi hợp vót các sờ. han, rtgủnh có IÍCM quan thực 
hiện việc: ẳẼKhẠo sảt, đảnh gếả nhu cầu. kha năng phải triển chẻ định Thừa phát 
ỉạị tại địa phương, xây dựng, trình ủy bạn nhân đán cấp tinh phê duvệt Đề án 
phát triền Văn phòng Thừa phất lại ở địa phương theo các tiêu chí quy địrth tại 
khoàìì Ị Điêĩi 2 Ị của Nghị đinh và chuân bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vát 
£hấtẾ trang thiết bỉ. nhân ỉực và các điều kiện khác đề đâm bao thực hiện cà hiệu 
quà Dẻ án đã được phê duyệt. 

Đoi vói các địa phương đã được Bộ Tư pháp phê âuyệt Đe ận phải Triền 
Vãn phỏng Thừa phát lọi ỉ hì tiểp tục thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt, 
trưừìĩg hợp cỏ nhu cầu phắt tri én thêm Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương 
thì Sở Tư pháp cặn cử quy định tụi khoản / Điều 21 cùa Nghị định, hướng dẫn 
cùa Bộ Tư pháp tại Mục này đê tham num, trình ủy ban ỉỉhán dán cắp tỉnh xẹm 
xét, quvót định. 

- Công văn sể 881/L'BND-NCPC ngày 12 thảng 3 năm 2020 cùa Uy ban 
nhân dân Thành phư về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/ND-ÍT 
ngảỵ os tháng 01 năm 2Ọ20, Liy ban nhàn dản Thành phố giao Sừ Tư pháp: 
"Chư tì1!, phổi hợp với các cơ quùrì liên quan .Vtĩv dựng De ân phải trỉẻn Vản 
phòng Thừa phât lại tại Thành pho. trĩnh Uy han nhãn dân thành phữphể duyệt 
khỉ Chính phủ ban hành quy định vê xứ lý vi phạm hành chinh đổi với hành vi Ví 
phạm pháp ỉuật trong hoạt đặng của Thừa phát lại... 

2. Cơ sơ thực tiền điều kiện kinh te - xo hội, nhu cần dịch vụ pháp lý 
do Thừa phát lại cung cấp tại Thảnh phố Hồ Chí Minh 

Thảnh phổ Hồ Chí Minh là ổầu tảu của vùng kinh tổ trọng điểm phía 
Nam (Vùng), có tỳ ]ệ đỏng góp líVn cho sự phát triển kinh tế - xã hội cùa Vùng 
và cả rurác; [ã đò thị đặc biệt, Lrung tâm JtVn vè kinh tế, vân hỏa, gỉảo dục - đào 
tạo, khoa học - cổng nghệ, dầu mồi giao lưu và hội nhập quốc tế, dộng iực„ cỏ 
sức hút và sức lan tỏa Lén cua Vùng, lồng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giói 
đoạn 2016-2019 tằng tnxỡng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 201 ớ - 2020 tăng 
trường binh quàn 6,41%, tỷ trọng kinh xể Thảnh phố đóng góp trèti 22,2% kinh 
tế ca nước, I IU ngân sảch Thành pliỏ luôn chiểni tỷ trọng lán nhất cả nước (năm 
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2019 khoáng 27%), chất lượng đời sống người dân được nâng cao, GRDP/ngưòi 
cua Thành phố ỉà hem 6.300 ƯSD vào nâin 20201. Cùng vởỉ đó, tòng dièn tích 
cua Thành phổ Hổ Chí Minh lá 2.06 I km- vả được chia thảnh 16 quận. 5 huyện 
vả thánh phổ Thú Đức; mật độ dân sổ cda Thành phủ Mô Chi Minh hiện nay 
4.292 ngưởi/km*, Vói mật độ dân cư đỏng, dời sồng văn hỏa. lĩnh thần CUA Nhân 
dân không ngừng được nâng cao dẫn đẽn nhu cảu cùa người đản VÊ dich vụ pháp 
!ý ngày íTỊỘt tăng, trong đó kể đen các dịch vụ pháp lý do Thừa phát lại euitg cip. 

Đặc biệt, trong xu thể toàn cầu h.oá vả hội nhạp kinh té quốc tể, hoạt dộng 
dịch vụ pháp lý ngáy cảng phảt huy mạnh mè trong các hoạt động thương mại. 
Cùng vời sự phái triẻn kinh Lẻ - xà hội thi các nhu cầu vè giao kết hợp đồng gìừa 
các tồ chửc, cả nhân trong các lỉnh vực về dản sự, kinh té ngày cảng nhiều, dễ 
phát sinh cảc mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện...đần đểu nhu cầu về cung cấp 
dịch vụ pháp lý lộp vi bẳng ghi nhận sự kiện, hãnh vi của tổ chức, cả nhân trong 
xầ hội không ngìmggìa tâng. Do đó, việc phái triển tổ chức Thừa phát lại trone 
giáỉ đoạn hiện nay [à rất cẩn thiết, gủp phần cùng cơ quan nhả nuõe giữ vững Ồ]1 
(.tịnh chỉnh trị - xã hội. Thông qua hoạt động lập vì bầng sẽ cung câp chửng cử 
để Tòa án xem xẻl giải quyết vụ việc, là căn cử đe bảo vệ quvền vá ]ợí ích hợp 
pháp của ỊỌgười dân. 

Bẽn canh đỗt hoạt động Thùa phát lạì không chi đáp itng nhu cẩu cùa 
người dân mủ còn hỗ trợ hoạt động của các ca quan tố tụng như Tòa ản, Viện 
kiểm sát, Thi hành án trọng việc tòng đạt giầy tò, ho sơ tải liệụ, xác minh đỉều 
kiện thi hành án, tô chức Lhì hành bún án, quyểt định của Tòa ần ... Đặc biệt, 
trong nhừn£ năm gàn đây, khỏi lượng cõng việc của Tòa ản, cơ quan Thi hành án 
lại Thành pho Ho Chỉ Miiih rắt nhiều, ngày dàng gia íặÉig, cụ thể như sau: 

- về kết quả công tác thi liảnh án dân sự: 
+ Năm 2019: về việc, đểĩi hết tháng 9/201sổ cữ chuyển sang là 43.328 

việc; từ 01 thảng 10 năm 2018 đến 30 tháng 9 tiàm 2019, thụ Lý mới 69.379 việc, 
tâng 3.139 việc (4,74%) so với cùng kỳ năm 201®. Như vậy, tổng sỏ thụ lý lả 
112,707 việc, tăng 1.569 việc ị 1,41%) so vóì cưng kỳ năm 20] 8- về tiền, đốn hất 
tháng 9 ihảng 2019. sổ cũ chuyển sang lả 47,830-247.1 l&.ỗoé đồng, thụ lý mới 
58.2Ỉ2.520.002-854 đồng, tăng 4(1904.344.507.290 đồng (236,33%) so với cùng 
kỷ nãm 2018. Như vậy, tầng số tiền thụ ỉý là 106.042,767.72LÓỐ0 đồng, tặng 
36h766.60S.253. J71 dồng (53,07%) so với cùng kỳ NÃM 2018. 

+ Nãin 2020: về việc, tổng số giai quvốt là 102.873 việc, trong dó. so cũ 
chuyền sang (trừ số dã chuyễn sổ theo dõi riêng) là 42.832 việc, thụ lý mứi 
60.04] việc, giảm 9.700 việc (13:9Ì%) so với cùng kỳ nâm 2019. VỀ tiền, tông 
số ^iải quyết là Ễ 12.513.698.754 đồng, trong đỏ, so cũ chuyên sang (trừ so đà 
chuyển íìổ theo dõi riêng) là 76.689.766.323 đprig, số thụ lý mới là 

Theo Vtìn kiiỉn Rại hội Đại bi tu ĐáíiỊị bộ thành phố Hồ Chi Minh kìTi ihử XI, tihìệm Lỹ ^0^0 • 2025. 
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35.823,932.43],000 dồng, giảm 23,490.675.042 đổng (giảm 39,00 %) so với 
năm 2019. 

+ Nặrá 2021; về việc, tỏng số giai quyết là 88.Ỉ24 việc, trong đỏ, sổ cũ 
chuyển sang (trừ sổ đi chuyển sò theo dõi liêng) là 41,574 việc, thụ lý mói 
46.550 việc, giám 13.491 viậc tương dưưiìtĩ giảm 22,47% so Với cùng kv năm 
2020. về tiền, lồng sổ giảỊ qụyết là Ị Ữ7,907.920.467.444 dồng, trong đó, số cũ 
chuyển sang (trừ Bố đà chuyển sổ theo dõi riêng) lắ 81,940.331.543.678 đồng, số 
thụ lý mới lá 25.967.588.923,766 dồng, giảm 9.856.343.507.'447 đong (giám 
27,51%) Sũ vói năm 2020, 

- về thụ \ý vả giải quyết của cơ quan Tỏa án: 

+ Năm 2019: Tòá án ribán dán hai cẳp 1 hành phổ Ho Chi Minh thụ lý 
62.839 vụ việc, giải quyểt 49.034 vụ việc, đạt tỷ iệ 78,03%, còn lại 13-805 vụ 
việc chua gìảĩ quyết, trong đó có 0.22] vụ việc đang tạm dinh chi. số ỉuợng vụ 
án còn lại chưa giải quyết hẳu hết Iẳ những vụ ản mới thụ lý, đang trong quả 
irinb chuẩn bị xéí XXI vả còn nong iliờí hạn gỉảí quyết theo quy địrth úủa pháp 
luật. So vói cùng kỳ nám 201 s, thụ lý lãng 1,541 vụ việc, giai quyểt giảm 7.838 
vụ việc. 

+• Nàm 2020: Xòa án nliãn dân hai cấp ['hành phố iĩiải quvểt 
49>i90/62.3ĩ8 vụ việc, đạt 78.93%: sổ vụ việc còn lại hầu hét còn trorig ihứi hạn 
theo quy định pháp ỉuật vả đang được tiếp tục xem xét, giai quyết* Troniĩ đó, 
giái quyết 47.139/60.062 vụ việc sơ thấm, đạt $8,5%, giai quyết 2,051/2.256 VỊI 

việc phúc thẩm, đạt 91,0%. So với cùng kv năm 2019, thụ lý giám 8.600 vụ 
víệq, giai quyết giảm 844 vụ việc, tỷ lệ giái quyểt tăng 0,9%, 

+ Nầm 2021: Tòa án nhân dãn hai cấp Thành phố giãi quyết ẳồ.493/51.062 
\ ụ việc thụ tý, dạt 5 ] .88%. Trong <lỏ, giải quyết 25.409/49,445 vụ việc sớ thẩm, đại 
51,3%: giải quvél 1.084/1.617 VỊI việc phúc thẩm, đặt 67%, So với cùng kỹ năm 
2020, thụ ]ý giảm 1 [.256 vụ việc, giai jquyểt giảm 22.679 vụ việc, tỳ lệ giải quyểt 
giảm 27,5%. 

Từ những sổ liệu nẻu trèn cho thấy nhu cấu phát triển Văn phòng Thừa 
phát lại cùa Thánh phổ tà cần rhỉểt nhầm góp phẩn chia sè khỏ khan về biên chế, 
nhàn sự, làm giâm tải khồi lượng công việc của các cư quan Tòa án, Thi hành 
án, đáp ứng nhu dầu phàp lý cùa người dân, qua <JÓ thực hiện tol chu trương xã 
hộí hóa hoạt động thi hành án dân sự vả cải cảch lư pháp của Trung ương cũng 
như Thành pho, Với những kết quả của hoạt dộng Thừa phái lại tại Thành phố 
Ho Chí Minh trong thời gian qua đã khẳng dịnh dược vị trí cần thiết cùa minh 
trong dài sống kinh tỂ - xà hội, vãn hóa của rigựừi dân. 
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3. Thực ítcn tó chửc vả Hoạ< động Thìra phát lạt 
•í. 7. vể í ồ chírc 
] hành phò Hồ Chí Minh là dịa phuơng đâu tiên đươc Trung ucmg tin 

tuởng giao thực hiện thí diẻm chế đỉnh Thừa phát lại (theo Quyết định số 
224 QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2009 CUA Thù tưởng Chính phu phẽ duyệt 
Đè án "Thực hiện thỉ điềm chế định Thừa pỊiát lại tại Thảnh pho Hồ Chí Mình"). 
Theo dó. ở giai đoạn đẩu thực hiện thí điểm theo Nghị quyết sổ 24/2008/ọM 12 
vả NnhỊ định 61/2007/NĐ-CP. J hành phố dã thành lập oy Vân phòng Thứũ phát 
lại, trong đó 05 Vãn phòng Thừa phát íạí tại các Quận: I, 5. 8, Binh Thạnh và 
l ân Binh hoạt động từ tháng 5 năm 2010 vả 03 Văn phòng Thùa phát ki tại các 
Quận: 10, Binh Tân và Cò vấp hoạt động từ tháng 5 nãm 2012. 

Vúi nhung kết quả đạt dược vè tồ chức vả hoạt dộng cua Thừa phát lại 
trong thời gian đẩu đà khẳng định việc thí điềm CÈỂ định Thừa phát iạỉ tại Thành 
phồ Hổ Chi Minh ihảnh cồng, mò hình Thừa phát lại phù hợp, cần ihiẾi cho xà 
hội vả cho hoạt động tư pháp từng bước được người dân ủng hộ. Từ cọ sờ đò, 
Thảnh phố tiáp tục thực hiện thực hiện thí điểm chá định nav theo Nghị quyết số 
36/2012/QH13 vả Nghị định 135/2013/NĐ-CP. Ó giai đoạn nàv, Thành phổ đă 
thảnh lập 03 Văn phòng Thừa phát lại, trong đỏ 02 Vãn phòng Thùa phái lại tạĩ 
qtiận Thú Đúc Vả huyện Hóc Môn hoạt động từ tháng 4 năm 2014 và Vãn phòng 
Thừa phảt lại huyện Bình Chánh hoạt động từ tháng 7 năm 2014. Tuy nhiên, đối 
với địa bàn Quận 7, Uy ban nhân dân Thành phố đà cho phép thành tạp Vẫn 
phòng rhừa phát tạì Quận 7 nhưng ho sơ dăng Lv hoạt động Văn phòng Thừa 
phát lại Quận 7 chưa đám bao chất lượng vé nhân sự iheo Đe án thành lập nên 
Sở Tư pháp đâ từ chối đãng ký hoạt động và úy han nhân dân 1 hành phổ đã thu 
hồi, huy bo quyết định cho phép thành iập Vãn phòng Thừa phát ỉại Quận 1. 

Như vậy, trong giai đoạn thí điềm chá dịnh Thừa phát lại, Thành phố Hồ 
Chi Minh có lì Vân phòng Thừa phát lại được thánh lặp vả hoạt động (tạt cảc 
địa bần gồm: Quận 1, 5, 8. 10, Binh Thạnh, Tản Bình, Gò vấp, Bình Tân, Thủ 
Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) với 106 Thừa phát lại, 88 tlur ký nghiệp vụ 
Thừa phát lại và 65 nhân viên khác. Síhìn chung, các vần phòng Thừa phát lại 
về cơ bán dược phân bô urơng đốt đèu ở các khu vực. địa bàn Thành phô, các 
Văn phòng không chi được thánh !ập ớ cêic địa bản truníi tâm mả còn được thành 
lập cà ở những khu vục đEng đỏ th| hỏa, địa bàn vùng ven vả ngoại thảnh. Với 
sô lượng và sự phàn bo như trẽn, các Vãn phòng Thừa phát lại đa phục vụ tỏt 
cho việc thực hiện thí điềm, tạo điểu kiện cho người dân trớiiLg việc liềp cận, 
quen dần với chế định Thừa phát lại vả hồ trợ tích cực công tảc Lổng dạt vãn bán 
cùa Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, 

Từ thục tiền triển khai thí điểm ché định Thừa phát lại tạì 1 Sảnh phữ cho 
thấy sự tham gia của chỂ đình Thừa phát lọi đã không làm cho hoại động tư pháp 
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bị xáo trộn mả thòng qua kòt quá đặt được dã góp phẩn nâng cao hiệu qua còng 
tác xét xử và Cống tác thi hành án dàn sự trên địa hãn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 26 tháng I ! nàm 2015, Quốc hội đã ban hành Nghị iịiiyếi  số 
] 07/2015/QH13 về việc chinh thức áp dụng chế định Thừa phát lại trẽn phạm vi 
toàn quắc tù ngày 01 liiáng UI nãlH2016. Với việc thinh thức dirợc áp dựng chế 
định Thừa phát lại, sẻ lượng và sự phàn bỏ các Vãn phòng Thừa phái lại trẽn dịa 
bản Thảnh phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn thí điẻm đã khâ&g còn đáp ửng véu 
cầu thực tiền, chua ttiứng xứng, iruns bình 02 quận, huyện có 0] Vân phòng 
Thừa phát ]ạì. trong khi dỏ irên mồi quận huyện đều cở Tòa án, cơ quan Thi 
hành ản dân sự vả các tổ chửc hành nghề công chửng. Do vậy. tại một sổ địa 
bủn, người dân phải đi một quằng đường xa mới déíi dược cầc Vãn phòng Thừa 
phát lại đè dè nghị cung cấp dịch vụ pháp lý. 

Nhàm phát triều hoạt động Thừa phát lại trẽn co 5Ỡ đám bão tại mọỉ đơn 
vị hanh chinh cấp huyện cỏ 0] Văn phòng Thừa phát lại, ngày 15 tháng 7 nãm 
2016, Uy han nhãn dân Thành phổ ban hành Cóng vãn số 3707/UỆKp-NCPC 
về việc đe nghị phê du vệt Đe án phát triển Ván phòng Thừa phát lọi tại Thảnh 
phổ Hồ Chí Minh, ứieo đó Uy ban nhân dân Thành phố dà xây dựng dự thảo Đè 
ủn phái triển Văn pEữỉig Thửa phát lại tại Thành phố Hồ Chi Minh và dề nghị 
Hộ Tư pháp xem xét, phê duyệt ĐẺ án phát triển Vãn phòng Thửa- phái lại trên 
các địa bán quận, huyện thuộc Thành phố nồ Chí Minh. 

Ngày 25 Lháng s năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định sẻ 
1333/QĐ-BTP về phẼ đụyệt Đẻ án thảnh lập Vãn phòng Thùa phát lại của 

I hành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 201 8, theo đó phê duyệt Dề án thảnh 
lập 09 Vân phòng Thừa phái lại tại các Quận: 2, 3, 4, 6, 9, 11,12, Phú Nhuận, 
l ân Phủ. Tuy nhiẽn, quy định pháp luật về xử lý vỉ phạm hành chinh trong lĩnh 
vực Thừa phát lại đang hoàn thiện nên chưa thực hiện được Dê án. 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị đinh số 08/2020/NĐ-CP ngầy 0« thảng 
01 năm 2020 vè tổ chức vả hoại dộng cua Thừa phát lại; Nghị định 82/2020/NĐ-
CP ngáy 15 tháng 7 nãm 2020 vè quy dinh xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ 
trự tư pháp; hành chinh tư pháp; hôn nhân và gia đinh; thí hàiìii án dãn sự; phá 
sân doanh nghiệp, hợp tác xâ, đén nay Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực 
hiện thành lập mới Ván phòng Thưa phát lậi. 

Với số lượiiíi 11 Vàn phòng Thừa phát lạ ỉ như hiện nay chưa phản bô đều 
tạĩ các quận, huyện, thành phô Thú Đức, từ đó dln đen việc người dãn tiếp cận 
khó, mất nhiễu thời gian, chi phí để đến được các Vãn phòng Thừa phảt lại. Bủn 
cạnh dó. sổ lượng Van phòng Thừa phát ]ại được cho phép thành [ặp còn hạn 
chể dun dén việc nhiều Thừa phát lại được bổ nhiệm cỏ nhu cầu hành nghề 
nhựng chưa IM hành nghề thòng qua việc thành lập vân phong. 
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Từ nhừng cơ sỡ liêu trẽn. để kịp ihơi đáp ứng Lỏt nhu cầu pháp ỉỳ cửạ 
iigườí dân, giam tải khối lượng việc của các ca quan Tọa án, Viện Kiểm sát, Thí 
hàtìii án, giúp các cơ quan tập trung thực hiện nhiệm YỊL chinh trí, chuyên ITLÕẼI; 
nâng cao tính chuyên nghiệp-, cạnh tranh ve chát lượng hoạt động hành nghê 
thừa phát Eại; việc thánh lập mứi các Văn phòng Thừa phái ỉại trên địa bàn 
Thảnh phố ỉà cấp thìét. phù hạp- Đặc biệt vứì nguồn nhân lực hoại dộng trbng 
lĩnh vợc Thừa phải lại hiện nay tại Thành phổ hoàn toàn đầm bảo cho việc phát 
triển mớỉ các Vãn phòng Thừa phát lạù 

3,2. vè kết quá hoại động Thừa phút Ịại trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chi Minh 

Thông qua kểt quá đạt được trong giai đoạn đầu thực hiện thí điểm chễ 
định Thừa phát lại, Thành phố HÒ Chí Minh tiếp tục chủ trọng việc nàng cao 
năng lực, hiệu qua cua hoạt dộnịỉ Thừa phái lại trong những năm tiêp theo, 
Trong giai đoạn từ nám 20ỉ 9 đền ỉiăm 202 I, hoạt động Thừa phát lại trên địa 
bàn Thành phố Hổ Chỉ Vĩinh đà đụi đirựt nhŨTkii kel quà tích Cực như sau: 

- về thực hiện việc lồng dạt theo yêu cầu của Tòa án vả cơ quan Thi hành 
án dãn Sự: nãm 2019, thực hiện tong đạt 10 ỉ.014 vãn han vói tổng chì phi tống 
đạt là 9.445.204 000 đồng; năm 2020. ỉhực hiện tống đạl 150.424 vãn bản với 
Tổng chí phí tống đạt là 1."3,294.601.000 dửng; năm 2021 i thực hiện lổng đạt 
89.718 văn bàn vói tổng chi phí tổng dại lả 8.799.445.375 đồng. 

- về lập vi bàng; nảm 2019, thực hiện lập và âãng ký 46227 vi bằng với 
doanh thư là 40.768,968.000 đồng; nãm 2020, thực hiện lập vả đãng ký 34.534 
vi bằng với doanh Ihu là 33-673. ỉ 00.000 đồrni; nãm 2021, thực hiện lập vả đSng 
kỷ 28.720 vĩ bẳng với doanh thu lả 18,626.771,549 đồng. 

- về xác minh điều kiện Lhi hành án và trực tiêp tồ chức thi hành án: năm 
20l9j khùng cổ thụ lv vụ việc thì hánh án theữ yêu cẩu của đươiig sự, doanh thu 
phát sình trong năm 2019 trong hoạt dộng nậy đến từ cảc vụ việc thi hành án kéo 
dài đã thụ lý trước Iiảm 20ì 9 là 143326.200 đồng, xác minh điều kiện thi hảnh 
án được 01 vụ việc với doanh ihu iấ 3.000.000 đồng; nám 2020, thục hiện xác 
minh điều kiện thi hành án 01 vụ việc với doanh ihu lá 3.30ữ,000 dồng, trực tiếp 
thụ lý tồ chức thi hành án 0Ỉ vụ việc với doanh ihu là 3.645,000 đồng; năm 
2021, không có thụ lý vụ việc thi hành án theo yêu cầu củi đương sự, không thụ 
lý vụ việc trực tiép tố chức thi hành ủn dân sự, 

Từ kểt quả cúa hoại động Thừa phát lại trên địa bản Thảnh phổ trong các 
năm qua cho thấy các Vãn phòng Thừa phát lại đằtriên khai thục hiện nhiệm vụ 
theo quy đinh pháp luật và đạt được nhiều ket quả quan trọng cả vể lượng việc 
lẫn doanh thu. 

Với các quy định pháp luật vả vãn bản hưởng dẫn thực hiện chính thủc 
chế dịnh Thừa phát lại dà được han hảnh, cơ sở chực tiễn khí chế đựih vể to chức 
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và họạt động củá Thừa phãt [ạí được ảp dụng rộng rãi trên phạm vi cá nước, 
cùng với việc lăng ciiờng tuyên truyền phô biên vê hoạt động thừa phát lại thì dự 
báo nhu cầu cua người đận sừ dụng dịch vụ pháp ]ỷ do Thừa phát lạì cưng cấp 
tâng. Do dó yêu câu phát trièn Văn phòrm Thừa phái tại đàm bào đủng quy định, 
chặt chẽ dê nâng cao chất lượng, hiệu quá hoạt động Thùa phải lại vả lăng 
cưởng còng tác quản lý nhà nuớc đối vói lình vực này. 

Phần 11 
MỤC TIÊU, NGUYÊN TÁC, SÒ LƯỢNG VÀ CẢCH THỨC THÀNH LẶP 

VẨN PHÔNG THÙ A PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

1. Mục tiêu 
- Việc phát triển các Vân phòng Thừa phát lại theo một rnạng lưới gạn kết 

vói địa bàn dằn cư trên toàn Thành phố, nhằm dáp ứng kịp ỉhớì nhu cầu vả tạo 
điều kiệu thuận lựì chữ Người tỉâi] Lruiig việc tiếp Ẹận các dịch vụ pháp ]ý do 
Thừa phái lại cung cấp, dong thời góp phan giúp giâm tải lượng vỉệc của các C(7 
quan nhu Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự. 

- Đám bảo tổ chức thực hiện chế đinh Thừa phát ]ạì đồng bộ, có ĩrọng 
tàm, trọng diểm: phát trĩểri các Vãn phồng Thửa phát lại phảỉ đi dôi với tăng 
cường hiệu lực, hiệu quà qưân lý nhá nưốc, 

2. Nguyên lẳc 
- Việc xây dựng Đe ãn phát irién Văn phong Thừa phát lại phãi báo đảm 

đủng chủ trương, đường lồi, Nghị quyết cua Đảng, quy định pháp luậl về Thừa 
phát lại đáp ling vêu cầu cải cách Lư pháp và ĩihu cầu của xã hỏi 

- Đảm bão sổ lượng Văn phòng Thừa phát lại dược phép thảnh lập tại các 
địa bần quận, huyện và thành phố Thủ Đức theo quy đỉnh lại Nghị định sẻ 
Ơ8/2020/NĐ-CP IIgày 0B thảng 01 nám 2020 cùa Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động cùa Thừa phát lại, cụ the tại mồi quận và thảnh pho Thứ Đực có 02 Vãn 
phòng Thừa phát lại, tại mồi huyện có 0] Vãn phónc Thừa phát lại hoạt động. 

- Xây dựníi, tiĩpìg lưới Văn phỏng Thửa phát lại phân bồ hợp K , đảm bảo 
diều kiện vè khoảng cách, tránh tình trạng tập trung nhiêu Vãn phòng Thừa phái 
lại trong một kha vực. phù hợp vái đicu kỉện phát triển kinh le - xà hội, nhu câư 
cùa từng địa bàn quận, huyện vâ thánh pho Thu Đức. 

3. số tượng Văn phỏng Thừa phát lạt 
Thảnh phổ Hồ Chí Mình hiện nay có 21 quận, huyện vả ihảnh phố Thủ 

[}i'rc_ Tròng giai đoạn thi điểm chẹ định Thùa phát lại. Thảnh phổ Ho Chí Minh 
có I I Vẫn phòng Thừa phát lại dược thành lập vả hoạt dộng, (gồm: Quệri l.Ị 5, 8, 
10, Binh Thạnh, Tân Bình. Gò vấp* Bình Tân., Thủ Đửc, huyện Binh Chánh, 
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Hóc Mòn), Như vậy, hiện nay tại Thành phổ Hồ Chí Minh còn I 1 quận, huyện 
chưa thành lập Vãn phòng Thừa phát lại. 

Cản cứ theo quy định tại Nghi định số 08/2020/Ntì-CP ngày 08 tháng 01 
năm 2020 cùa Chính phu vê tổ chức vá hoạt động của Thừa phái lại, Thảnh phố 
Hồ Chí Minh được phép thành lập thêm 28 Văn phỏng Thừa phát lại tạĩ 16 
quận, huyền và thành phô Thủ Dức (cho phép thành lập tối đa só lượns văn 
phòng), cự thê sò lượng Văn phòng Thừa phát Eại dược thảnh lập tại các quậru 
huyện, thành phổ Thu Đức như satịị 

- Cho phép thảnh lập 01 Văn phòng Thưa phát lại tạt mỗi quận, huyện 
sau: Quận l, 5, s, 10, Binh Thạnh, Tàn Bình. Gò vấp, Binh Tán, thành phố Thủ 
Đức, huyện cần Giò, Củ Chì, Nhà Bè. 

- Cho phép thành tập 02 Vân phòng Thừa phảt lạì tại mối quận sau: Quận 
3, 4, 6, 7, 11, 12, Phú NhuặiỊ, Tán Phủ. 

Như vậy sau khi thảnh lập thèm 28 Vân phỏng Thừà phát lại. Thảnh phố 
Hổ Chí Minh sẽ đảm báo sổ lượng Văn phòng Thừa phát lại theo quy định, cụ thể* 

- Tại mỗi Quận I, 3, 4, 5, 6, 7, B, 10, 11, 12, Bình Thạnh. Tan Bình, Gò 
Vấp. Bình Tân, Phú Nhuận, Tân Phủ, thảnh phồ Thủ Đúc: 02 Văn phòng Thua 
phát !ạỉ hoại động. 

- Tại mồi huyện CẩE Giờ, Nhà Bè, Bỉnh Chánh, Hóc Mủn, Cú Chi; 01 
Vãn phòng Thừa phát lạ! hoạt động, 

4. Cách thửc thành lập Văn phòng Thừa phát lụi 
Vỉệc thẳm định và cho phép thanh lập Vàn phòng Thừa phát lại trên địa 

bủn Thánh phổ Ho Chí Minh thực hiện theo quy dịnh về Tieu chí vá cách thức 
thâm đinh hổ sơ đẻ nghị thành ]ập Vãn phòng Thùa phái lại trên địa bản Thành 
phô Hô Chí Mình được ban hành kèm theo r>e án này, 

Phần m 
TÓ CHỬC THỰC HIỆN 

]. í rách nhiệm cua Sớ ỉ u pháp: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực 
hiện Đề ản phát triển Vãn phòng Thừa phát lại trẽn địa bản Thành phổ Hồ Chí 
Minh, tham mưu cho ủy ban nhàn dàn Thành phố các giái pháp thực hiện Đe 
án, hỗ trợ, pliál triẻn các Văn phòng Tiiừa phát lại trên địa bàn Thảnh phò; 

b) Khuyển khích thành lập và phát triền các Văn phòng Thừa phát lại từ 
hai Thừa phát lại trớ lèn thảnh lập, có dội ngũ nhân sự lành nghề, am híẽu pháp 
lụặt. phẩm chất đạo đức tốt, có cơ sơ vật chất thuận lợi cho yỉệc tiếp dản và đièu 
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kiện lưu trữ hô SƯ tôt, áp dụng công nghệ thông tin vảo hoạt động nghiệp vụ, đặc 
biệt tạĩ những khu vực khỏ khãn của 1 hành phố: 

c) Tâng cường cõng tác quán lỹ nhả nước đối với hoạt động Thừa phát lại 
tại Thành phò; thực hiện cóng tác kiêm tra, ihanh tra vả giải quyet khiếu nại. 10 

cảo VẺ tô chức, hoai động cua các Vãn phòng I hừà phắt lại trẽn địa ban Thảnh 
phế, 

2. Sở Tài chính, Sà Ke hoạch vả Đầu tư, Cục Thué Thảnh phố, các sờ 
ngành, Uy han nhân dần quận, huyện và thảnh phô Thủ Đức trong phạm vi chức 
năng, nhiệm yụ được giao phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đe án 
pháL triẻn Vàn phòng Thừa phát lại theo quy dinh, 

3. De rtghị Viện kiếm sát nhân dân, Tòa án nhân dẫn và tác CƯ quan thi 
hành án dàn sự Thành phõ phổi hợp với Sơ Tư pháp triển khai thực hiện Đc án, 
hướng dần nghiệp vụ lièn quan cho các Vãn phòng Thùa phát lại; kíp thời tháo 
gử khó khan, vướng mẳc để hoạt động của các Vãn phòng Thừa phát lại nề nếp, 
hiệu quá. 

4. Trong quá Irỉnh thực hiện Đề ản, giao Sở Tư pháp tồng hợp những khó 
khàn, vướng mắc và dế xuất úy ban nhân dân Thảnh phổ xem xét, giai quyết./. 
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ÙY BAN NHÂN DẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ IIÓCHÍMIMH Độc lập do-Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
vè ticu chí và cách thức thiim định hu sơ (]c nghị lliiinỉi lập 

Văn phòng Thừa phát lại IrÊn địa bủn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Đẻ áĩĩphát triền Vãn phòng Thừa phát ỉạì 

ĩrêìì địa hàn Thành phô Hô Chí Minh) 

Chương] 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Diều L Phíim vi và dối tirơíig đicn chinh 

1. Quy dịnh nảy đuục áp dụntiđi: xét duyệt hồ sơ dẻ nghị ihánh lập Vãn 
phòng Thừa phát lại trấn địa bản Thành phố i [ồ Chí Minh, 

2. Quy định này áp dụng đổi vói các Thừa phái lại nộp hồ sơ dè nghị 
thành lập Văn phòng Thua phát lại, các cơ quaiL, tò chức, cá nhân liên quan đên 
việc xét duyệt hồ sơ để tìghị thành lập Vãn phỏng Thừa phái lại trêrt địa bàn 
Thành phổ Hồ Chí Minh. 

Uicu 2. Nguyên tắc thẩm đinh hồ sư 

I. Việc thành iập Van phòng Thừa phát lại phai dam bào đầy dù các diều 
kiện theo quy định cua Nghị dịnh số 08/2020/NĐ-CP ngà> 08 iháng 0! năm 
2020 cua Chính phù vè tồ chức và hoạt dộng cùa Thừa phát !ụì và các văn ban 
hướng dẫn ihi hành, phu hợp với điểu kiện phát triển kinh tể - xẵ hội. nhu cấu 
cửa từng dịa bàrt quận, huyện vả thảnh phố Thu Đức, dáin hào các Vãn phòng 
Thừa phát lại gẳn với địa bàn dân cư, đáp ứng được đầy áù Jihu cẩu về lập vi 
bang, tổng dạt, xác minh điêu kiện thi hảnh án. lỏ chủc thi hành các bản án. 
quyểt định của Tỏa án và các hoạt đọng chuyên mòn khác; tránh tinh trạng tập 
trung nhiều Vãn phòng Thùa phát lại trong một khu vực. 

2. Việc thẩm dinh hố sơ đè nghi thành lập Vốn phủỉi£ Thừa phát lại trên 
địa bàn Thảnh phỏ Hò Chí Minh phai đảm bảo nguyên tầc cong khai, minh bạch, 
khách quan và phù hợp qu\ dịnh pháp luật. 

3. Vãn phòng Thùa phát lại được phép ihánh lặp đảm bảợ thất lựợng vả 
hoai dộng ùn định. 
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Cbtrơng II 
TIÊU CHÍ VÀ SỐ ĐIẾM CỦA CẢCTIÊU CHÍ 

Điều ĩ. Vị írỉ dự kiến dặt trụ sỏ'vãn phòng 

Điềm té í da là 10 (Mưửi) diếm, trong đó: 

1. Vị trí dự kỉển đật trụ sa Vân phòng Thừa phát lại có khoang cách di 
chuyển bằng dường bộ ngắn nhất vợi các tồ chức hành nghề thừa phát lại dã 
thành lập hoặc tồ chức hành nghè thừa phát lại dự kiến thánh lập cùng dợt: 

a) Dưới ] (Một) km: 0 (Không) điểm* 

b) Tứ i (Một) đến 3 (Ba) km: tối đa 2 (Hai) đíẾm. 

c} Trên 3 (Ba) km: tối đa 5 (Nám) điểm, 

2- VỊ tri thuận lợi chò việc liên Kệ của nguửí dàn, không gây ách LẤC giao 
thòng: to ỉ đfl 5 (Năm) điểm. 

Diều 4. Vc trụ sờ cùa Vãn phòng Tlùra phát lai 

Điềm Tối đa là 14 (Mười bốn) ủiỄmị  trong đó: 

1.. Tỉnh pháp iv, ồn dịnh của trụ sớ dự kiến: 

a) Trường hợp trụ éờ thuộc sỡ hừu cúa Thừa phủi lại hợp danh hoặc có 
hợp đồng thuê, mượn hợp pháp có thời hạn từ 5 (Năm) nám tra ícn: 2 
(Hai) điểm. 

b) Trường hợp hợp đằno, thuề, mượn hợp íệ cỏ Thòi hạn tứ ] (Mùu năm 
đén dưới 5 (Nấm)nảm; I (Một) điểm. 

c) Có cam kết đâm báo vị tri trụ sở ít nhất trong thơi hạn 01 nãm: tối da 1 
(Một) điểm, 

2. Tông diện tích của tíụ sờ Vàn phòng Thừa phái lại (không bao gồm 
diện tích gíừ xe)ĩ 

a) Dưới 100 (MỘI trăm) rrf: 0 (Không) điềm. 

b)Từ 100 (Một ựătn) m"đển dưới 150 (MỘI trám nả 111 mươi)m2: Lối da 2 
(Hai) đỉêiỊạ. 

c) Từ 150 (Một trâm nãm mươi) m" đến thrỡi 200 (Hai trảm) 111": tối đa 3 
(Ba) diem. 

d) Từ 200 (Hai trám) nr trử lẽn: tối đa 4 (Bốn) điềm. 

3. Tổ chức bổ trí trụ sớ Vãn phùng Thừa phát lại: 
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a) Đảm bảo nơi lảm việc cho Thừa phát lại và người lao dộng vữí diện 
tích theo quy định của pháp luật về tiêu chuân, định mức sử dụng trụ sơ làm việc 
tại các dưn vị sự nghiệp, đàm báo nơi iiểp ngưửi yẽu cầu và nơi lirn trữ hô sơ: 
tối đa 2 (Hui) điềm. 

b) Đối vói khu vực (phòng) lưu trữ đáp ứng các tiêu chuẩn về công tác 
lưu irừ theo quy định, trotìg đó; 

- Diện tích dưới 30 (Ba mươi) m~: tối đa ] (Một) điém. 

- Diện tích trên 30 (Ba mươi) m:: tồi đa 2 (Hai) đĩ êm. 

4. Tổ chức, bố trí địa điểm giữ xe: 

a) Diện tích giữ xe dưới 50 (Năm mươi) m2: tốì da 1 í Một) đìcm, 

b) Diện tkh giQr xe từ 50 (Năm mươi) m: trở lèn: tối đa 2 đìỂm. 

c) Trường hựp trụ sờ Văn phòng Thừa phát lại không có diệĩt tích dành 
cho giữ xe, nhirng bố trí chỗ giử xc (thuc, mượn chỗ gíừ xc, sứ dụng bãi dồ xe 
công cộng) trong phạm vi khoảng cách 100 (Một trăm) m tính từ Irụ sở thi được 
lính 50% (Năm mươi phần trăm) so với so điểm tổi da cùa diện tích tương ứng. 

d) Địa điểm giữ xe chỉ dược tỉnh điẻm khí đảm bảo thuận lợi, an ninh trật 
tự, an toàn tĩìao thông. 

5. Trụ sơ Vân phòng Thừa phát lại có các phương tiện phòng 
chây, chữa cháy {bình chừa cMy, hộ thống báo cháy,..-}: tổì đữ [ (Một) diêm, 

Điều 5. Hình thức Vãn phửngThừa phát IỊỊỊ 

Điểm tốỉ đa [à 4 (Bốn I điễm, (rong dó: 

1. Vãn phòng Thừa phái lại do một Thừa phát lại thành [ập (tồ diửc vả 
hoại động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân): 2 (hai) điểm. 

2. Văn phõììg Thừa phát lại dộ từ hai Thùa phát lại trử nên thảnh lập (tổ 
chức và hoạt động theo loai hỉnh Cống ty hợp đanh): 4 (Bốn) điếm. 

Diều 6 .  Thừa phát hi 

Điểm tối da là 36 (Ha mươi sáu) điểm, trong đỏ: 

1. Mỗi thừa phát lại ỈÀ Trướng Vân phòng, thành viẽạ hợp danh: 2 (Hai) 
đi ém, 

2 .  Kinh nghiệm của Thửa phát lại: điềm so tính cho mồi thừa phát iại íà 
Trường Văn phòng, thảnh viên hợp danh là: 

a) Có thời gian công tác pháp ỉuậl, cụ thể: 

- Từ lOÍMười) năm đến 15 (Mười lăm) năm: lối đa 1 (Một) điểm. 
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- Trên 15 (Mưửi làm) năm: toi đa 2 (Hai) điểm. 

b) Có thời gian tòng tác có liên quan đến nghiệp vụ thừa phát ]ạì tại các cơ 
quari quàn Ịý nhà nước vê thừa phát lại từ 3 (Ba) năm trở lên: tôi đa 0.5 (Không 
phẩy năm} điểm. 

c) Có thời gian làm cõng tác nghiẽp vụ thùa phãi lại tại các tỏ chức hành 
nghề thừa phát lại, thỉ hành ỐT1 tại các cơ quan Thi hành án dân sụ trước khi 
dược bố nhiệm thừa phái lại: 

- Từ 1 (Một) năm đền dưới 2 (Haí) nâm: tối đí ì  0,5 (Không pỉìây năm) 
điểm. 

- Từ 2 (Hai) rtãm đến 3 (Ba) nãm; tồi đa ] (Một) điềm. 

- Trên 3 (Ba) năm: tối da 1,5 {Một phẩy rtãm) đỉẺm. 

d) Thừa phái lại dà từng hàrih nghề vời rư cách thừa phát lại, chấp hành 
vicn: 

- Từ I (Một) năm đẻn dưới 3 (Ba) nãm: toi đa ỉ (Một) điểm. 

- Từ 3 (Ba) năm đcn đưỏì 5 (Năm) nam: tổi đá 2 (Hai) điém. 

- Từ 5 (Nam)nãm tiến ] f) (Mười) năm: tồi đa 3 (Ba) điẻtn. 

- Trẽn 16 (Mười) năm: tối đa 4 (Bổn) điém. 

e) Dà lả thảnh vĩên Tổ chúc xà hội nghể nghiệp của Thừa phát lại tại 
Thành phố Hổ Chí Minh hoặc cam kết tham gia tố chúc xã hội nghề nghiệp cua 
Thừa phát lại lại Thành phổ Hồ Chí Minh khi Văn phòng Thừa phát ỉại được 
cha phép thành lập: tối đa 01 điẻmr 

3. sồ điểm của mỗi Thừa phai lại làm việc theó chể độ hợp đồng được 
tính bẳtig 25% (Hai mươi lãm phẩn trăm) so đíênạ của Trưởng Vãn phòng, Thừa 
phát lại hợp danh quy định tại khoán ] vả khoản 2 Điều này, 

4. Mỗi hồ SỢ dề nghị thảnh lập Văn phòng Thừa phát lại dược tính điểm 
tốì đa 4 (Bốn) Thửa phát lại. Trong trường hợp tổng sổ điểm cua Thừa phiiL lại 
đạt đưọc irèn 36 (Ba mươi sáu) điẽm thì được tính tôi đa là 36 (Ba mươi sáu) 
điểm, 

Điểu 7. Thu1 ký nghiệp vụ Thừa phát lại 

Điểm tối đa lả 14 {Mirỏi bổn) diêm, trong đỏ: 

L Mồi thư kỷ nghiệp vụ được tối đa 2 (Hai) điêm nếu thuộc các trường 
hợp san đây: 

ạ) Cỏ thời gian lảm cồng lác pháp luật tù 5 (Nãm) năm trờ lên hoặc đà 
từng dược bố nhiệm các chức danh tư pháp; tối da ] (Một) điểm. 
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b) Đà dược đâo tạo nghiệp vụ thi hãnh án dàn sự hoặc tot nghiệp khỏa đào 
tạo, được công nhận tương đuỢỊig đáo tạo hoặc hoãn thảnh khóa bồi dưởna nghề 
ĩhừa phát [ại do Hộ Tư pháp tẻ chức: ĩ (Một) diêm. 

2. Moi thư ký nghiệp vụ eó thời gian cổng tác nghiệp vụ thí hành án hoặc 
Lhừa phảt lại được tính Lỏi da 2 (Hai) điềm: 

•d) Từ I (MậẺ) năm đen dirới 2 (Nai) nãm; tói đa 1 (Một) điêm. 

b) Từ 2 (Hai) năm đến 3 (Ba) năm; tổi da 1,5 (Một phay năm) diêm. 

c) Trên 3 (Ba) nám: tối đa 2 (Hai) điềm. 

3. Mỗi hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại được tính điểm 
tối da 4 (Bồn) thư ký nghiệp vụ. Trong trường hợp tồng số điểm của ihư ký 
nghiệp vụ đạt được trên 14 (Mười bốn) điểm thỉ được linh tổi đa 14 (Mười bổn) 
điểm. 

Điều 8. Nhân sự phụ í rách kế íoári 

Điểm tối đa là 2 (Hai) điểm, trong đỏ: 

1. Nhàn vièri ké toán có bồng đại học hoặc cao đăng chuyên ngành tài 
chính, ke toán, kiẽOỊ toán: tối đa 1 (Một) điểm. 

2. Nhân viên kế toán cỏ thòi gian lảm cồng tác kế toán được tính tối da 1 
(Một) điếm: 

ạ)Tữ 1 (Một) năm đến 3 (Ba) nãm: tối da 0,5 (Không phẩy năm) điéin. 

b) Trên 3 (Ba) iiãm: toi đa ] ( Một) điếm, 

Điều 9. Nhân sự phụ trách côri£ nghệ thông tin 

Điểm tối đa là 2 (Hai) đieni, trong đó: 

ĩ. Nhấn viên công nghệ thông tin có hàng dại học hoặc cao đáng chuỵêo 
ngành công nahệ thỗng tin: tối đa I (Một) điểm. 

2, Nhân viên công nghệ thông tin có thài gian làm công tác công nghệ 
thông tin được tính tối da ] (Một) điểm: 

a) Từ 1 (Một) nám đen 3 (Ba) nãm: tối đa 0,5 (Không phẩy nãm) đỉẽm. 

b) Trên 3 (Bạ) nẳm: tói da I (Một) điém. 

Điều 10. Nhân sự phụ trách luu trữ 

DíỂm tối đa lả 2 (Hai) điểm, irong đó: 

1. Nhân viên lưu trử có trinh độ chuyên ngành lưu trừ: tối đa I (Một) 
điểm. 

a) Trung cẩp chuyên ngành Ịiru trừ: lối đa 0,5 (Không phay nãml điểm. 
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b) Đại học hoặc cao đãng chuyên ngành lim trừ: lỏi đa í (Một) đièm. 

2- Nhân viên lưu trữ có thời gian Ịặm công tác lưu trữ được tỉnh lối đa 1 
(Một) đi em: 

a)Từ 1 (Một) nãm đền 3 (Ba) năm: tốì đtt 0,5 (Không phẩy nãtn) điểm, 

b) Trẽn 3 (Ba) năm: lổi da I (Một) đièm. 

Điồu ỉi Xây dựng quy trình nghiệp vụ Thỉra phái lại và quy trỉnh lưu 
trữ 

Điểm tổĩ đa là 3 (Ra) điềm, trong đó: 

1. Xây đựng quy trình nghiệp vụ cbặt chi., đứng quy định cua phảp luật: 
loi đa 2 (Hai) đíèỉĩi, 

2 Xây đựng quy trinh lưu trừ chặt chẽ. đúng quy định của pháp luật: tối 
đa 1 (Một) điềm. 

Diều 12. Khả niíng quán trị văn phòng 

Điểm tối đa là 3 (tia) điỂra, trong đỏ: 

1 „ Trưởng Văn phòng Thừa phầt lại cỏ bằng cấp hoặc giấy tờ diừng minh 
đà qua lớp đảo tạo, bồi dưỡng kiến thức về quan trj: 

a) Thơi gian đào tạo. bồi dường dưới 6 (Sáu) tháng! tòi da 0.5 (Không 
phẩy năm) di ém. 

b) Thời eian đào tạo, bồi dường từ 6 (Sáu) tháng trỏ lên: tối đa 1 (Một) 
điểrtì, 

2- Trường Vãn phòỉịg Thừa phát lai đâ từng lả Trứởng Vản phòng Thừa 
phát !ạì: 

ũ) Dưới 3 (Ba) năm; 0 (Không)điểm. 

b) Từ 3 (Ba) năm tra lên: tối díi ! (Mủọ điểm. 

3, Có dự thảo các nội quy, quy chẻ dê quán K hoạt động Văn phồng Thừa 
phai lại (vê thời gian, lẻ ỉôi làm việc; phân còng trách nhiệm đôi vớĩ từng hộ 
phận: moi quan hệ với khách hàng; mải quan hệ nội bộ...): toi đa 1. (Một) điểm, 

Điền 13. Tính kha thi của ĐẺ án thảnh lập 

Tính khà thi ẹủa Đê ản dirợc xem xét, đánh giá tông thề các điều kiện vè 
trụ sở, cơ sỏ vật chất và nhàn sự của Vãn phòng Tliừa phát lại, đàm bảo đẳy tíủ 
các nội dung Đề ản iheu quy định: lối đtì 8 (Tiíra) điểm, 

Diều 14. Nhĩrn^ ínrò'ng hụ p khồng dirọc lính điềm 

í. Các irirỜTìu hạp khủng được tính điểm: 
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a) Cùng nhàn sự. cùng một đìa điểm ỉham gia tai nhiều Đẻ án thảnh lập 
Văn phòng Thừa phát ]ạí tại cùng thời điểm Stét duyệt hồ sơ thảnh lặp Vãn 
phòng Thùa phát lại. 

b) Thừa phất lại thòi lảm Trượng Văn phòng Thừa phảt lại (đổi vói Vấn 
phòna Thùa phát lại hoạt dộng theo loại hình doanh nghiệp tư nhân) và Thừa 
phát Eạí chấm dứt tư tách thànhi viên hợp danh cua Văn phònt: Thừa phát lại (đoi 
với Vãn phòng Thừa phải lại hoại động theo loại hình Còng ty họp danh) tròng 
thời gián 5 (Năm) năm Lính đến ngày nộp hồ sa. 

c) Thừa phát lại bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt dộng thừa phát 
lại với hình thúc xứ phạt bổ sung tưởc qỵyẻn sừ dụng thé thửa phát ĩại (đang 
trong thời gian bị iước thè), bị tạm đình chi hânh nghè thừa phát lại-, thuộc 
trường hợp bị miễn nhiệm thừa phát lại, 

2. Các txưốỊỌg hợp khõsg xem xét cho phép tham gia thánh lập Văn phõnịĩ 
Thửa phát lại: Thừa phảt lạì hựp danh thuộc trường hợp quy định tại điễm c, 
khoàrt I Diều nảy hoặc không có quyèn thãnh ỉặp, quán Ly doanh nghiệp Ihco 
quy định của pháp luật. 

CbirữDg m 
TỚ CHỨC THỤC HIỆN THẢM ĐỊN1I 

Điều 15- Thong báo và tìcp nhận bồ sơ 

1. Sơ Tư phấp llìực hiện việc thông báo, hưởng dần vả tiếp nhận hồ sơ dè 
nghi thảnh lập Vân phòng Thừa phát lại. Thòng báo tiếp nhận hồ sa đe nghị 
Lhành lập Vẫn phòng Thừa phát lại phải được đărig tâi trên một phương tiện 
thông tin dại chúng (ít nhắt ttong 3 số liên tiềp) và trên Trạpg thông tin điện tử 
cùa Sá Tư pháp. Thời hạn tiểpnhận [à 30 (Ba mươi) ngày ke từ ngày đãng thõng 
báo, 

2. Thừa phát lại nộp hồ sơ để righị thành lập Văn phòne Thừa phát [ại chiu 
trách nhiệm ve tính xác thực của hồ su vá nhũng nội dung trình bảy trong Đề án 
thảnh ĩập Văn phòng Thừa phát lại. 

Diếu 16. Thẩm địnỉi hả sơ 

Giám dổc Sò i ư pháp cãn cứ quv đính của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 
ngày 08 tháng ot nàm 2020 cùa chính phu và các quy định phãp luật có liên 
quan, tiêu chú thang điêm nòu tại Chương IT của Quy dịnh này vầ nội dung Đề 
án để tò chức thực hiện việc thẩm định và chấm điếm. 

Điều 17. XÓI chọn hồ sơ và quvểtdịnh cho phép thành lập 

1. Hồ sơ đề nghị xét chọn phải đáp ửng các điều kiện sau đây: 
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Hồ sơ được đề nghj xét chọn phải đạt từ 60 dièm trơ lên vá có số điẻm 
cao nhất trong số hồ sa xin Lhảnh lặp trong 01 đon vị (quận, huyện, thảnh pho 
rhii Đức); đám bào không vi phạm gác quy dịnh pháp luậi về Thừa phát lại, 
Tr$ng dỏ, số điểm đạt được tại các tiêu chí vè vị trí dự kiến đãi trụ sơ ỆĐiềụ 3), 
trụ sợ Văn phỏng Thừa phất lại (Điều 4), Thừa phát lại (Điều 6), thư ky nghiệp 
vụ {Điều 7) không được thấp hơn 50% (Nãm mươi phpn trăm) so vói đỉểm tối 
đa cùa tiêu chỉ. Dối với trường hợp có Ịtừ 02 hồ sơ trờ lẽn đé ạghị ihành lặp Vàn 
phòng Thừa phát iại tại mỘL địa bàn quận, huyện, thảnh phổ Thù Đức có số điếm 
cao nhẩị bằng nhau theo quv định thi thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Hồ sơ có số diêm của tỉẾu chỉ về Thừa phái lại cao hơn, 

b) Hồ sơ có số đicm của tiêu chi về trụ sờ của Vãn phỏng Thừa phái lại 
cao hơn. 

2. Giám đốc So Tư pháp trình ủy ban nhân dàn Thành phố xem xét quyểt 
đỉnh việc chữ phép thành lập Văn phòng Thùa phát íai Lheo quy đỉnh. 

Điều 1». Đảng ký hoạt động 

1. Trong thời hạn 30 (Ba mươi) ntiày, kể từ ngày nhận dược Quyểt ttịnh 
cho phép thành lập. Vãn phùng Thừa phát lại phải đáỉig ky hoại động tại Sờ Tư 
pháp nơi cho phép thảnh lập. 

2. Sở Tư pháp tiến hành kiếm tra trụ sở, díềú kiện ca sê vật chất, nhân sự 
của Vãn phòng Thừa phát lại trước khỉ câp giấy đáng ký hoạt dộng. Trường hợp 
Vãn phỏng Thừa phái lại không đáp ứng dúng nội dung lại ĐỂ án đà được xét 
thon. Sờ Tư pháp báo cá® Uy ban nhâm dân Thành pho thu hoi Ọuyet định cho 
phép ihành lập. 

3. Vãn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm đầm bảo thực hiện theo đúng 
Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại dà dược xét duyệt trong thòi hạn 0] 
(Một) năm kể từ khi được cấp giá}' dăng ký hoạt động, trường hợp Vãn phòng 
Thừa phát lại thay đôì VẺ trự sở, Thừa pliái ]ạì, Sở Tư pháp cãn cử liều chí và 
cách thưc tham định hồ str đẺ nghị thảnh lập Vàn phòng Thửa phát lại này để 
đánh giá, chẩm điểm nội đung thay đôi và chi cho phép thay đồi trong hường 
hợp đạt so điểm bang hoặc cao hơn so với nội dung đà được xéi duyệt tại Đe án./. 


