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Số: 2904 /VP-NC 

V/v họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương 
trình hành động quốc gia của Việt Nam 
về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 
2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 7  năm 2018 

 
 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp. 
 

Sau khi xem xét Công văn số 2336/STP-HCTP&BTTP ngày 19/7/2018 
của Sở Tư pháp về việc xin ý kiến tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện 
Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai 
đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo có ý kiến: 

1. Thời điểm hiện nay, chưa tổ chức họp sơ kết Ban chỉ đạo thực hiện 
Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch 
giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo căn cứ Kế 
hoạch số 59/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh, chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; định kỳ hàng năm (hoặc theo 
yêu cầu) tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh kết quả thực hiện.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Tư pháp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ (QĐ số 1284/QĐ-UBND); 
- C, PVP UBND tỉnh, NC, TH, KGVX; 
- Lưu VT, NC (HTMĐ)                                                           
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