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Số: 1841/STP-HCTP&BTTP 

V/v đôn đốc báo cáo tổng kết 

10 năm thực hiện Chỉ thị số 

33-CT/TU 

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2019 

 

     

      
                Kính gửi:    

 ...............................................................................................................                           

 ..............................................................................................................  

                               

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 

số 1656/VP-NC ngày 02/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh và Chương trình 

làm việc số 39/CTr-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 

2019. Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1538/STP-HCTP&BTTP ngày 

04/5/2019 các cơ quan phối hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 

33-CT/TU: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ 

quan tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các 

Huyện ủy, Thành ủy. Trong đó, có đề nghị các cơ quan đơn vị tổng kết và gửi 

báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 25/5/2019. 

Tuy nhiên, đến ngày hết này 24/5/2019, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị 

chưa gửi báo cáo về Sở Tư pháp (Có danh sách kèm theo). Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị chưa có báo cáo khẩn trương tổng hợp gửi về Sở Tư pháp chậm nhất 

ngày 29/5/2019 để tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy trình Ban cán 

sự UBND tỉnh xem xét trình Tỉnh ủy (gửi kèm file điện tử theo hòm thư: 

hanhchinhtuphapls@gmail.com). 

Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 
 

  Nơi  nhận: 
- Như trên; 

- Ban cán sự UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, HCTP&BTTP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

  Hoàng Thúy Duyên 
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