
UBND TỈNH TÂY NINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

  Số:            /STP-BTTP      Tây Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2019 

  

THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung giấy tờ chứng minh có 

hoàn cảnh khó khăn để được xem xét hỗ trợ học phí 

 

 

Thực hiện tinh thần công văn số 783/STC-HCSN ngày 03/4/2019 của Sở Tài 

chính về việc ý kiến về kinh phí cho học viên có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh tham 

gia lớp đào tạo nghề luật sư, công chứng tại Tây Ninh. 

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xem xét giải quyết từng trường 

hợp xin hỗ trợ học phí cho học viên đã theo học lớp đào tạo nghề luật sư và lớp đào tạo 

nghề công chứng mở tại Tây Ninh năm 2018 do có hoàn cảnh khó khăn theo nội dung 

Kế hoạch số 2414/KH-UBND và Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc mở lớp đào tạo nghề luật sư và đào tạo nghề công 

chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đề nghị các ông/bà đã có 

đơn đề nghị hỗ trợ học phí do có cảnh khó khăn (có danh sách kèm theo) bổ sung các 

giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do cơ quan có thẩm quyền 

công nhận theo quy định để Sở Tư pháp hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét phê 

duyệt. 

Thời gian bổ sung hồ sơ chậm nhất là ngày 19/4/2019.  

Đến hết ngày 19/4/2019, nếu không nhận được giấy tờ chứng minh của các đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn bổ sung thì Sở Tư pháp sẽ không trình UBND xem xét 

đối với các trường hợp nêu trên. 

Sở Tư pháp thông báo cho các ông/bà có đơn đề nghị hỗ trợ học phí có hoàn cảnh 

khó khăn biết để bổ sung hồ sơ./. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Các ông/bà có tên theo danh sách;              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- PGĐ phụ trách Sở; 

- VP Sở (đăng Cổng TTĐT Sở); 

- Lưu: VT, BTTP. 
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