
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-TP 

V/v báo cáo tổng kết 06 năm triển 

khai thi hành Luật Hộ tịch. 

Cao Lộc, ngày         tháng 7 năm 2022 

        

             Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

    

Thực hiện Công văn số 2993/VP-THNC ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch; Công văn số 

3579/STP-HCTP&BTTP ngày 06/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc 

tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch. Ủy ban nhân dân huyện Cao 

Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo tổng kết 06 năm triển khai thi hành 

Luật Hộ tịch trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Về nội dung báo cáo 

Nội dung báo cáo thực hiện theo Đề cương kèm theo Công văn này (Số 

liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2021). Trong đó, tập 

trung đánh giá kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định 

chi tiết thi hành; Đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực 

hiện, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian 

tới nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực hộ tịch.  

2. Thời hạn gửi báo cáo 

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện qua ( Phòng Tư pháp) 

trước ngày 18/7/2022 để tổng hợp dự thảo báo cáo của UBND huyện theo nội 

dung trên, đảm bảo thời gian quy định. Mọi thông tin xin liên hệ Phòng tư pháp, 

Điện thoại: 02053.861.252 để được phối hợp, hướng dẫn. 

(Gửi kèm Công văn này: Đề cương báo cáo)./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TP.                                        

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Hứa Anh Tuấn 
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