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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TƯ PHÁP 

 
Số: 63 /STP-HCTP&BTTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  04  tháng  01  năm 2019 

V/v đăng ký nhu cầu bồi 
dưỡng cấp chứng chỉ hộ tịch 

 

   
Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 
25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp 
vụ hộ tịch. Trong năm 2018, Sở Tư pháp đã phối hợp với Trường Trung cấp 
Luật Thái Nguyên mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và cấp chứng chỉ cho 
238 học viên là công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho đội ngũ công chức làm công 
tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh còn lại, đáp ứng quy định của Luật Hộ tịch, trên cơ 
sở Công văn số 274/TCLTN-ĐT&CTHS ngày 26/12/2018 của Trường Trung 
cấp Luật Thái Nguyên về việc phối hợp tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Lạng 
Sơn đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố: 

1. Rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch chưa được bồi dưỡng 
và cấp chứng chỉ trên địa bàn huyện, thành phố (bao gồm cả cấp huyện và cấp 
xã). 

2. Tổng hợp danh sách công chức làm công tác hộ tịch chưa được bồi 
dưỡng và cấp chứng chỉ và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ 
hộ tịch năm 2019 (theo mẫu danh sách đăng ký gửi kèm Công văn này) gửi về 
Sở Tư pháp trước ngày 22/01/2019 (gửi đồng thời 01 bản mềm về địa chỉ 
email: hanhchinhtuphapls@gmail.com) để Sở Tư pháp tổng hợp, phối hợp với 
Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên mở lớp bồi dưỡng trong năm 2019. 

Yêu cầu Phòng Tư pháp các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- VP UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 
Nguyễn Thanh Sơn 
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