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Thực hiện Công văn số 900/STP-HC&BTTP ngày 09/11/2020 của Sở Tư 

pháp về việc cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng Đề án phát triển Văn 

phòng Thừa phát lại. UBND huyện Đức Thọ cung cấp một số thông tin như sau: 

Về điều kiện kinh tế - xã hội: 

Huyện Đức Thọ nằm ở phía Tây bắc của tỉnh Hà Tĩnh có 15 xã và 1 thị 

trấn, diện tích tự nhiên  203,49km2; dân số trung bình 101.489 người; mật độ dân 

số 498,74 người/km2. Tính đến năm 2020 cơ cấu kinh tế của huyện như sau: 

Nông nghiệp 19,8%; CN-TTCN-XD 38,1%; TM-DV 42,1%. Thu nhập bình 

quân đầu người 40,5 triệu đồng/năm. Đến nay huyện đã đạt chuẩn nông thôn 

mới; giai đoạn 2020-2025 phấn đấu Huyện đạt chuẩn nâng cao. Tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn huyện luôn được ổn định, nhiều năm 

liền huyện nằm trong tốp đầu các phong trào thi đua của tỉnh. Các vụ án và xử lý 

thi hành án trên địa bàn huyện xử lý đạt kết quả tốt, bình quân hằng năm 340-

350 vụ, xử lý 80-90%. 

Về nhu cầu thành lập văn phòng Thừa phát lại: 

Giai đoạn này đề nghị chưa thành lập, lý do số lượng án thực hiện trên địa 

bàn còn ít và đang xử lý kịp thời. 

Trên đây là thông tin của UBND huyện, đề nghị Sở Tư pháp xem xét tổng 

hợp trình UBND tỉnh./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TP. 
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