UBND TINH L1NG SN
sO TIX PHAP

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tuy do - Hnh phüc

S& 88 /TB-STP

Lgng Scm, ngày 25 tháng 6 näm 2020
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thu tiic hanh
chinh ti Trung tam Phiic vii. hanh chinh cong
tinh thuc thm quyn giãi quyt ella Sr Tit' pháp

Thrc hin Quyêt djnh so ii 7OIQD-UBND ngày 23/6/2020 dlla ChU tjch
UBND tinh ye vic thay the Danh m1ic thu tic hành chInh to chüc lam vic vào
buôi sang thr Bay hang tuán dê tiêp nh.n, giâi quyêt TTHC tai Trung tam Phiic
vii hành chinh cong tinh và các ccc quan chuyên mon thuc UBND tinh Lang
San, Sti Tu pháp tinh Lang San thông báo:
1. Danh mic thu t%Ic hành chInh thuc thm quyn giái quyt cUa Sä Tu
pháp thrçrc thirc hin vào buôi sang thu Bay hang tiIân tai Trung tam Ph%ic vt
hành chInh cong tinh, gOm:
- Thu tic cp phiôu l ljch tu pháp cho cong dan Vit Nam, ngithi nuóc
ngoài dang cu tth tai Vit Nam.
- Thu tijc cp phiu 1 ljch tu pháp cho ca quan nhà nithc, t chüc chInh
trj, to chüc chInh tn - xà hi (dôi tuçlng 1à cong dan Vit Nam, ngu?iii rnxócngài
dang cu trü tai Vit Nam).
- Thu tiic cp phiu 1 ljch tu pháp cho Ca quan tin hành t ting (déi
tuqng là cong dan Vit Nam, nguii nuóc ngoài dang cu trü ti Vit Nam).
2. Dja dim tip nhn: Quys 23 thuc Trung tam Phic vi hành chInh
cong tinh Lang San. Dja chi: Phô Dã Ttrcing, phix&ng Chi Lang, thành ph
Lang San, tinh Lang San. So din thoai lien h: 02053.800.009
Sâ Tu pháp tinh Lang San trân trQng thông báo dn các t chüc, cá nhân
biêt, lien h giài quyêt cong vic./.
Nci nhçin:
- Các sâ, ban, ngành tinh;
- UBND các huyn, thânh ph6;
- Trung tam phc viii HCC tinh;
- Länh dao S&;
- Trang thông tin din tü cüa So;
- Các phông, dcm vj thuc SO;
- Lixu: VT, VP.
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