
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3220 /STP-HCTP&BTTP 

 
Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2019 

 

V/v triển khai các hoạt động 
chào mừng 74 năm Ngày truyền 

thống luật sư và hưởng ứng 
Ngày pháp luật Việt Nam 

 

 

 
 Kính gửi:  

   - Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn; 

   - Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 
 

 

  

Thực hiện Công văn số 357/LĐLSVN ngày 03/9/2019 của Liên đoàn luật 

sư Việt Nam về việc triển khai hoạt động hướng tới Kỷ niệm 74 năm Ngày 

truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/2019) và hưởng ứng Ngày 

pháp luật Việt Nam (ngày 09/11 hằng năm), Sở Tư pháp đề nghị Ban Chủ nhiệm 

Đoàn Luật sư tỉnh, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện tốt một số 

việc sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về luật sư, vị trí vai trò 

của luật sư, Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam đến các luật sư, các tổ chức 

hành nghề luật sư và nhân dân trên địa bàn tỉnh, gắn việc tuyên truyền, phổ biến 

với hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. 

2. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện trợ 

giúp pháp lý miễn phí và chỉ đạo việc trợ giúp pháp lý miễn phí vào đúng ngày 

10/10//2019 để kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và Ngày 

pháp luật Việt Nam. Tiến hành việc treo các biển hiệu, pa nô, băng rôn về trợ 

giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện trợ giúp pháp lý. 

3. Về việc thực hiện Văn bản số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của 

Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2019 

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức phát động thi đua và tổng kết, 

khen thưởng theo đúng thẩm quyền, kịp thời báo cáo kết quả về Sở Tư pháp và 

Liên Đoàn luật sư Việt Nam theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 357/LĐLSVN 

ngày 03/9/2019.  

4. Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ có trách nhiệm phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công 

văn này. 



  

5. Giao Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp có trách nhiệm phối 

hợp Văn phòng Sở tham mưu, giúp cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, đôn đốc việc thực 

hiện các nội dung trên. 

Đề nghị Đoàn Luật sư, các phòng đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm Công văn này Công văn số 357/LĐLSVN ngày 03/9/2019 của 

Liên đoàn luật sư Việt Nam)./. 

  
  Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTin của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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