
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TP 
V/v rà soát, bố trí, sử dụng chức 

danh công chức Tư pháp – Hộ 

tịch trên địa bàn huyện Đình Lập 

Đình Lập, ngày 4  tháng 1 năm 2021 

 
   Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 5113/STP-VP ngày 29/12/2020 của Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, bố trí, sử dụng chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch. 

UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả như sau:  

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã sau 

khi đã được sát nhập các xã, phường, thị trấn 

Huyện Đình Lập có 12 xã, thị trấn không sáp nhập xã, phường thị trấn theo 

quy định của Trung ương, của Tỉnh. Nhìn chung công chức Tư pháp - Hộ tịch của 

12 xã, thị trấn đều có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc.  

2. Tổng hợp số lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, phường, thị 

trấn tại thời điểm đến 30/11/2020  

a) Đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện 

Tổng số: Biên chế được giao năm 2020 là 04 biên chế, hiện có mặt gồm 04 

biên chế.   

b) Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã  

- Tính đến ngày 30/11/2020, tổng số công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có 

đủ 22 biên chế được giao, trong đó: 02 xã loại 1 có 02 công chức, 08 xã loại 2 có 

02 công chức, 02 thị trấn loại 3 có 01 công chức.  

- UBND huyện Đình Lập đã bố trí đủ số lượng Công chức Tư pháp – Hộ 

tịch cấp xã bằng hình thức tuyển dụng từ việc thi tuyển công chức cấp xã theo quy 

định, không có công chức nào chuyển từ Công an xã, Chỉ huy quân sự xã chuyển 

sang, không công chức khác đang kiêm nhiệm TP-HT.  

(cụ thể có biểu kèm theo).   

Trên đây là báo cáo thống kê thực trạng cán bộ tư pháp cấp huyện, xã năm 

2020 của UBND huyện Đình Lập./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; (bc) 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu:VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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