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                                                 THÔNG BÁO 

Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức hộ tịch 

Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn 
 

 
        

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH - STP ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức hộ tịch Phòng 

Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.  Ủy ban nhân dân huyện 

Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch 

cho công chức hộ tịch như sau:  

 1. Thành phần tham gia:  

 Gồm 15 công chức Tư pháp – Hộ tịch (có danh sách kèm theo). 

 2. Thời gian: 06 ngày, từ ngày 05/8/2019 đến hết ngày 09/8/2019. 

 3. Địa điểm: Tại thành phố Lạng Sơn. 

 4. Kinh phí: Các đơn vị có công chức tham gia lớp bồi dưỡng thực hiện 

theo chế độ quy định hiện hành. 

 5. Công chức được cử tham gia lớp bồi dưỡng:  

- Chuẩn bị 02 ảnh 3 x 4 cm, có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh vào 

mặt sau ảnh và nộp cho Ban Tổ chức lớp học khi nhâp học. 

- Các công chức trong danh sách được cử đi đào tạo không tham gia bồi 

dưỡng để cấp chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện để tham mưu công tác hộ tịch kể từ 

ngày 01/01/2020 theo Điều 72, Điều 76 Luật Hộ tịch.  
 

Đề nghị Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn sắp xếp công việc, bố trí 

thời gian để công chức Tư pháp - Hộ tịch được tham gia đầy đủ khóa học và đảm 

bảo các chế độ cho cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật 

hiện hành. Trường hợp có vấn đề cần trao đổi đề nghị liên hệ UBND huyện (thông 

qua Phòng Tư pháp) theo số điện thọai 02053.837.504 để được phối hợp thực 

hiện./. 

             
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

  TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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