
  UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 4167 /STP-VP 

V/v báo cáo thống kê thực 
trạng cán bộ Tư pháp cấp 

huyện, xã 

                  
Lạng Sơn, ngày  07  tháng 11 năm 2018 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 

 

 Thực hiện Công văn số 4204/BTP-VP ngày 01/11/2018 của Bộ Tư pháp 

về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018; Công văn số 4447/VP-NC 

ngày 06/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí 

Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết và thống kê số 

liệu theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, trong đó có nội dung thống kê thực trạng đội 

ngũ cán bộ ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Để có số liệu tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp 

đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo thống kê về thực trạng đội ngũ cán 

bộ Tư pháp cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, cụ thể như sau:  

1. Biểu 1: Báo cáo thống kê cán bộ của Phòng Tư pháp huyện, thành phố. 

2. Biểu 2: Báo cáo thống kê công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa 

bàn huyện, thành phố. 

(Có các biểu mẫu kèm theo Công văn này). 

 Báo cáo thống kê của các huyện, thành phố gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

15/11/2018 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: vanphongstpls@gmail.com) để Sở 

Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

  GIÁM ĐỐC 
  
 
 
 
 

 

  Hoàng Thuý Duyên 
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