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Số: 81 /TB-STP Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6  năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 
 

Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Lạng 
Sơn thông báo: 

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 
pháp được thực hiện vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh, gồm: 

- Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước 
ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 

- Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài 
đang cư trú tại Việt Nam). 

- Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối 
tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam). 

2. Địa điểm tiếp nhận: Quầy số 23 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại liên hệ: 02053.800.009 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân 
biết, liên hệ giải quyết công việc./. 

 
Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Trang thông tin điện tử của Sở; 
- Phòng HCTP và BTTP; 
-  Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
  
 

Nguyễn Thanh Sơn 
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