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        Lạng Sơn, ngày  07  tháng 01 năm 2019 
 

 
 

THÔNG BÁO 
 Về việc chuyển địa điểm Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2,  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
 
   

Kính gửi:  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
  - UBND các huyện, thành phố; 

    - Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 
nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Tư pháp thông báo như sau: 

Kể từ ngày 04/01/2019, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn chuyển trụ sở từ 
địa điểm khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng  Sơn đến địa điểm 
mới: số 79, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 
Sơn.  

Số điện thoại liên hệ: 0205.3.841.885. 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân được biết, liên hệ công việc./.  

 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp; 
- Tỉnh ủy; 
- HĐND tỉnh;              B/c 
- UBND tỉnh;    
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Phòng Tư pháp 11 huyện, thành phố; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, TGPL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

 
Hoàng Thúy Duyên 
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