
 

 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:         /STP-HCBTTP 

V/v đôn đốc báo cáo quý II kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 899/KH-UBND ngày 

09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                 Lai Châu, ngày        tháng  6  năm 2021 

 

             Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Theo nội dung tại khoản 5 Mục II Kế hoạch số 899/KH-UBND ngày 

09/4/2021 của UBND tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện dịch vụ Chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo để Sở Tư pháp tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 

899/KH-UBND của UBND tỉnh. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo, Sở Tư pháp đề 

nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp tình hình, thống kê số liệu 

và xây dựng báo cáo quý II tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 

899/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh. Cụ thể như sau: 

- Nội dung báo cáo: đề nghị UBND các huyện, thành phố bám sát theo nội 

dung Kế hoạch số 899/KH-UBND tỉnh để báo cáo. Riêng đối với nội dung đánh 

giá về “tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ Chứng thực bản san 

điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” đề nghị UBND các 

huyện, thành phố báo cáo số liệu cụ thể. 

 - Thời gian gửi Báo cáo: Báo cáo và biểu thống kê của Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tư pháp và file điện tử 

vào hòm thư: phcbttp.sotp@laichau.gov.vn trước ngày 12/6/2021. 

- Thời điểm chốt số liệu: Từ ngày 09/4/2021 đến ngày 31/5/2021 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các cơ quan, đơn vị liên hệ về Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Sở Tư 

pháp qua số điện thoại 02133.898.459 để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCBTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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