
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
Số: 3157 /STP-PBGDPL&TDTHPL 

V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 

năm ngày truyền thống ngành  

Tư pháp và đôn đốc thực hiện các 

nhiệm vụ công tác Tư pháp  

       Lạng Sơn, ngày  31  tháng 8 năm 2020 

                                              

        Kính gửi:      -   Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp năm 2020. 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 20/7/20 20 của Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền 

thống ngành tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020). 

 Nhằm khơi dậy lòng tự hào và ôn lại truyền thống của của ngành cho các 

thế hệ công chức, viên chức, người lao động của ngành. Sở Tư pháp đã phát 

hành VIDEOCLIP “ Ngành Tư pháp Lạng Sơn tự hào phát huy truyền thống”  

tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 

(28/8/1945 – 28/8/2020) và 38 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn. VIDEO đã được đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Tư 

pháp có tên miền truy cập: https://sotp.langson.gov.vn/. 

Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Lãnh đạo 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn 

vị VIDEOCLIP kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 

(28/8/1945 – 28/8/2020) và 38 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tiến hành rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã ban hành trong 

năm 2020 để tiếp tục tham mưu, đôn đốc bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có 

chất lượng công tác Tư pháp năm 2020, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm 

đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

3.  Các phòng; đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Tư pháp cấp huyện nghiêm 

túc nghiên cứu bảng tiêu chí chấm điểm thi đua do Bộ Tư pháp ban hành, bảng 

chấm điểm cải cách hành chính của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan để 

tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo toàn Ngành thực hiện hết, tốt các nhiệm vụ 

công tác tư pháp được giao và đã đăng kí thi đua từ đầu năm, phấn đấu toàn 

Ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác. 

 

https://sotp.langson.gov.vn/
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Đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện triển khai đầy đủ./. 

 

  Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang tin của Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

           Hoàng Thuý Duyên 
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