
 

 

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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 2544  /STP-HCTP&BTTP Lạng Sơn, ngày  07  tháng  7 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

05/2021/TT-BTP của Bộ Trưởng Bộ 

Tư pháp về luật sư 

 

  

 Kính gửi:  

      - Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn; 

      - Các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề 

luật sư trên địa bàn tỉnh. 

  
 

 Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 

05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. 

Thông tư số có hiệu lực từ ngày 10/8/2021 thay thế Thông tư số 17/2011/TT-

BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

 Để triển khai thống nhất các nội dung Thông tư số 05/2021/TT-BTP trên 

địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, 

chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh quán triệt, tuyên truyền, 

phổ biến và triển khai thực hiện đến các luật sư, nhân viên tổ chức mình các nội 

dung của Thông tư để nghiên cứu, thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp 

thời phản ánh về Sở Tư pháp (thông qua Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp, ĐT: 0205.3879.711) để tổng hợp, hướng dẫn. 

(Thông tư số 05/2021/TT-BTP đăng tải trên mục Thông tin chuyên ngành/ 

hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, 

địa chỉ: www.sotp.langson.gov.vn) 

  

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 

 

http://www.sotp.langson.gov.vn/
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