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Số: 283 /GM-STP

Bình Thuận, ngày 06 tháng 9 năm 2018

GIẤY MỜI
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-STP ngày 31/8/2018 của Sở Tư pháp về việc
triển khai phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp Bình Thuận trân trọng kính mời:
1. Thành phần
- Bà Bùi Thị Lịch - Phó Giám đốc Sở Tư pháp (Chủ trì);
- Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành
phố (mỗi Phòng Tư pháp cử 01 người);
- Công chức làm công tác hộ tịch tại UBND các xã, phường, thị trấn (mỗi địa
phương cử 01 người);
- Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp (Báo cáo viên).
2. Phân lớp, thời gian và địa điểm
Do số lượng công chức làm công tác hộ tịch nhiều, nhưng phòng máy vi tính
thị có hạn, nên Sở Tư pháp chia làm 04 lớp để thuận tiện trong việc thực hành trên
máy. Cụ thể như sau:
2.1. Lớp thứ nhất: Bao gồm công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư
pháp và UBND cấp xã thuộc UBND huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Phú Qúy (tổng
cộng có 36 người).
- Thời gian: Buổi sáng ngày 13/9/2018 (bắt đầu từ lúc 08 giờ 00).
- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận
(đối diện cổng chính Trường chuyên Trần Hưng Đạo), thành phố Phan Thiết.
2.2. Lớp thứ hai: Bao gồm công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư
pháp và UBND cấp xã thuộc UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam
(tổng cộng có 32 người).
- Thời gian: Buổi chiều ngày 13/9/2018 (bắt đầu từ lúc 14 giờ 00).
- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận
(đối diện cổng chính Trường chuyên Trần Hưng Đạo), thành phố Phan Thiết.
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2.3. Lớp thứ ba: Bao gồm công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư
pháp và UBND cấp xã thuộc UBND huyện Đức linh, Tánh Linh và thị xã LaGi
(tổng cộng có 39 người).
- Thời gian: Buổi sáng ngày 14/9/2018 (bắt đầu từ lúc 08 giờ 00).
- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận
(đối diện cổng chính Trường chuyên Trần Hưng Đạo), thành phố Phan Thiết.
2.4. Lớp thứ tư: Bao gồm công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư
pháp và UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Tân
(tổng cộng có 30 người).
- Thời gian: Buổi chiều ngày 14/9/2018 (bắt đầu từ lúc 14 giờ 00).
- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận
(đối diện cổng chính Trường chuyên Trần Hưng Đạo), thành phố Phan Thiết.
3. Nội dung
Hưởng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của
Bộ Tư pháp.
(Đề nghị các đồng chí tải tài liệu về nghiên cứu trước ở địa chỉ:
http://stp.binhthuan.gov.vn tại Chuyên mục Hành chính tư pháp/Lĩnh vực hộ
tịch/Tài liệu hướng dẫn phần mềm hộ tịch).
Kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ và đúng thời gian./.
TUQ. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Văn phòng Sở Tư pháp
(phối hợp - chuẩn bị tài liệu, hội trường);
- Lưu VT, HCTP (Đào).

Ký bởi: Sở Tư pháp tỉnh
Bình Thuận
Email:
stp@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 06.09.2018
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Ký bởi: Bùi Thị Lịch
Email:
lichbt@stp.binhthuan.gov.v
n
Cơ quan: Sở Tư pháp, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 06.09.2018
10:03:33 +07:00

Bùi Thị Lịch

