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       V/v kiện toàn Cộng tác viên 
 Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 
 
 

Kính gửi:  

- Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. 
     

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 11/5/2015 của Giám đốc Sở Tư 
pháp về việc công nhận Cộng tác viên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh 
Lạng Sơn; Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 25/01/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp 
về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập, Cộng tác viên Trang 
thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. Trong thời gian qua, Trang thông tin 
điện tử Sở Tư pháp (http://sotp.langson.gov.vn/) được duy trì và hoạt động 
thường xuyên với 27 đồng chí Cộng tác viên là công chức, viên chức các cơ quan, 
đơn vị, đã gửi tin, bài, ảnh cho Trang tin. Tuy nhiên, qua theo dõi Sở Tư pháp 
nhận thấy hiện nay đội ngũ Cộng tác viên đã có những thay đổi nhất định, có 
đồng chí đã nghỉ hưu, có đồng chí đã chuyển công tác, thay đổi phân công 
nhiệm vụ... nên không có điều kiện tham gia viết tin, bài cho Trang tin.  

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Trang tin, kịp thời tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động của ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư 
pháp trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị rà soát, nếu có thay đổi thì lựa chọn, 
cử 01 đồng  chí công chức tham gia làm Cộng tác viên  Trang tin điện tử Sở Tư 
pháp tỉnh Lạng Sơn.  

Riêng các Phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư 
pháp các huyện, thành phố đề nghị cử 01 đồng chí Lãnh đạo phòng, đơn vị tham 
gia.  

Tin, bài, ảnh của Cộng tác viên được đăng trên Trang  tin, được Sở Tư 
pháp chi trả nhuận bút theo quy định hiện hành. 

Danh sách trích ngang gồm: Họ, tên; năm sinh; chức vụ, đơn vị công tác; 
số điện thoại, xin gửi về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi 
hành pháp luật - Sở Tư pháp Lạng Sơn, trước ngày 24/5/2019 để tổng hợp, trình 
Giám đốc Sở Tư pháp quyết định. 



2 
 

 (Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 11/5/2015 của Giám đốc Sở Tư pháp về 
việc công nhận Cộng tác viên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Gửi kèm theo Công văn này) 

Sở Tư pháp rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thành viên Ban biên tập; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang TTĐT - Sở TP; 
- Lưu VT, PBGDPL&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Vũ Quang Hưng 
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