
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 
Số:  1175/UBND-PTP 

V/v thực hiện mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ 
tịch, phí chứng thực; niêm yết các 

quy định về TTHC lĩnh vực tư pháp 

       Chi Lăng, ngày  19  tháng  9  năm 2019 
 

 
                        Kính gửi:  
            - Phòng Tư pháp huyện;  

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

 Thực hiện Công văn số 3269/STP-HCTP ngày 12/9/2019 của Sở Tư pháp 
tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí hộ tịch, phí chứng thực; niêm yết các quy định về TTHC lĩnh vực tư pháp. 

 Để việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, phí chứng thực trên địa 
bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện yêu 
cầu Phòng Tư pháp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 
3269/STP-HCTP ngày 12/9/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

(Gửi kèm Công văn số 3269/ STP-HCTP ngày 12/9/2019 của Sở Tư pháp tỉnh 
Lạng Sơn trên hệ thống eoffice). 

Giao Phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí hộ tịch, phí chứng thực trên bàn; kiểm tra việc niêm 
yết công khai các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp; kịp thời chấn chỉnh, xử lý 
các hành vi sai sót, báo cáo UBND huyện theo quy định. 

 UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp huyện, UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 Nơi nhận:      
- Như trên;    
- Lưu: VT, PTP. 

                                                                                  

  CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

 
 Đinh Hữu Học 
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