
 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 3117 /STP-TGPL    
V/v báo cáo kết quả sơ kết thực hiện 

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP- 

BCA-BQP – BTC -TANDTC -VKSNDTC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 

Lạng Sơn, ngày  22  tháng 6 năm 2022 
 

            

     Kính gửi:   

- Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-HĐPH ngày 23/5/2022 của Hội đồng 

phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương về 

việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 

10/2018/TTLT-BTP -BCA-BQP - BTC- TANDTC -VKSNDTC ngày 29/6/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn đề nghị các ngành thành viên 

là các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện Báo cáo sơ kết thực hiện Thông tư liên 

tịch số 10/2018/TTLT-BTP -BCA-BQP - BTC- TANDTC –VKSNDTC (có Đề 

cương báo cáo gửi kèm) để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo gửi cơ quan thường trực 

Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương. 

Báo cáo gửi về Sở Tư pháp (thông qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước) trước ngày 15/7/2022./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TGPL.  

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

  

      Nguyễn Thanh Sơn 
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