
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4653 /STP-HCTP&BTTP 

V/v tham gia tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác 

BTNN năm 2021 

Lạng Sơn, ngày  01  tháng 12 năm 2021 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện công văn số 397/BTNN-VP ngày 22/11/2021 của Cục Bồi thường Nhà 

nước, Bộ Tư pháp; Giấy mời số 398/GM-BTNN ngày 22/11/2021 của Cục Bồi thường 

Nhà nước, Bộ Tư pháp về việc mời dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

Bồi thường Nhà nước năm 2021. 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị tập 

huấn trực tuyến công tác Bồi thường nhà nước như sau: 

1. Chủ trì: Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp. 

2. Thời gian: 01 ngày, Thứ tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021 (sáng bắt đầu từ 

08h00, chiều bắt đầu từ 13h30). 

3. Hình thức: Lớp học trực tuyến, qua ứng dụng công nghệ ZOOM (các đại biểu 

tự tham gia lớp tập huấn tại cơ quan, đơn vị). 

4. Thành phần: Đại diện 01 Công chức đầu mối thực hiện công tác bồi thường 

nhà nước của cơ quan, đơn vị. 

(Đề nghị các đơn vị đăng ký đại biểu tham dự gồm: Họ và tên; đơn vị công tác; 

Số điện thoại; địa chỉ email của cá nhân đại biểu, gửi về Sở Tư pháp qua địa chỉ gmail: 

hanhchinhtuphapls@gmail.com trước ngày 06/12/2021 để Sở Tư pháp tổng hợp gửi Cục 

Bồi thường nhà nước để cung cấp tài liệu Hội nghị, địa chỉ Zoom meeting ID và 

passcode để đại biểu tham gia vào lớp tập huấn). 

Để hội nghị đạt kết quả đề nghị các đơn vị đăng ký, cử đại biểu tham dự theo đúng 

thành phần trên. 

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề vướng mắc, cần trao đổi đề nghị phản ánh 

về Sở Tư pháp thông qua Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp, Điện 

thoại 02053 879711 để được hỗ trợ, hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP, HCTP&BTTP. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
 

mailto:hanhchinhtuphapls@gmail.com

		2021-12-01T10:24:53+0700


		2021-12-01T10:25:32+0700




