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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành  
về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-
TANDTC- VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy 
định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-ND ngày 09/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi thống nhất với các Ủy viên của Hội đồng phối hợp liên ngành, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng 
phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn. 

 

Điều 2. Các Ủy viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp 
lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 
hiện Quy chế này theo nhiệm vụ được phân công phụ trách. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 94/QĐ – HĐPHLN  ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Hội 
đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng 
Sơn./. 

 
   Nơi nhận: 
- TT HĐ PHLNTW (Bộ Tư pháp); 
- UBND tỉnh Lạng Sơn;                   B/c 
- Lãnh đạo các Ngành thành viên; 
- Ủy viên HĐPHLN; 
- Tổ giúp việc cho HĐPHLN; 
- Lưu VT, TGPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH HĐPHLN 

 
 

 
 

GIÁM  ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
 

Hoàng Thúy Duyên 
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