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          SỞ TƯ PHÁP 

Số: 3305 /STP-HCTP&BTTP 

V/v tham gia ý kiến đối với dự 

thảo Thông tư quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị 

định số 87/2020/NĐ-CP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 30  tháng 8   năm 2021 

 

          Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 723/HTQTCT-HT ngày 27/08/2021 của Cục Hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp về tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông 

tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.  

Để tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến theo yêu cầu 

của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức 

triển khai lấy ý kiến tham gia của các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn 

đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư (gửi kèm theo trên hệ thống và quản 

lý văn bản điều hành (VNPT) tỉnh Lạng Sơn). 

Ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trước 

ngày 11/09/2021 (đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ email: 

hanhchinhtuphapls@gmail.com) để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Tư pháp. 

Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.         

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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