
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  1792 /VP-NC 

V/v sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý nhà nước trực 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày  21 tháng 5 năm 2018 

 

  Kính gửi:  
- Sở Tư pháp; 
- Sở Nội vụ. 

  
 Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-STP ngày 27/4/2018 của Sở Tư pháp 
và Báo cáo số 129/BC-SNV ngày 10/5/2018 của Sở Nội vụ về việc sắp xếp, tổ 
chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng 
Sơn, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp: 

 1. Báo cáo giải trình rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết sửa đổi, bổ sung chức 
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước theo đề 
nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 129/BC-SNV. Xem xét, rà soát lại về hình 
thức sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước để đảm bảo 
phù hợp với quy định. Trường hợp cần thiết, đủ điều kiện tổ chức lại Trung 
tâm, Sở Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Thống nhất với UBND các huyện về trụ sở làm việc của các Chi nhánh 
trợ giúp pháp lý, đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh địa 
điểm đặt trụ sở của Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 01 và Chi nhánh Trợ giúp 
pháp lý số 02 (sửa đổi các Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 24/12/2009, 
Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của UBND tỉnh) đảm bảo phù 
hợp với tình hình thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đến yêu cầu 
trợ giúp pháp lý.  

(Báo cáo số 129/BC-SNV được gửi kèm theo qua eOffice)  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
để Sở Tư pháp và Sở Nội vụ thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng:  NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(TTD).  
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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