
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:             /UBND-PTP 
V/v triển khai Quyết định số 

1989/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày      tháng       năm 2021 

 

                                                       Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc   

                                                                    Ủy ban nhân dân huyện 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tiêu chí và cách thức 

xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung 

Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

ban hành Quy định tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng 

Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động của cơ quan, đơn vị biết và thực hiện theo quy định. 

2. Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện. 

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

các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng 

hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./. 

 (Kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (Trang TTĐT 

UBND huyện); 

- Lưu: VT, TP1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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