UBND TfNI QUANG TR4
S( TI)' PHAP

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - Hinh phüc
Quáng Trj, ngàyJ'l tháng nám 2021

S&.107STP-PBGDPL&TDTHPL
V/v d nghj gl'ri Báo cáo so kt 05 näm
th?c hin Chi thj so 05-CT/TU cüa
Ban Thu&ng viii TinhUy
KInh gui:

- Các co quan chuyên mon cap tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô.
Th%rc hin Cong van s 3?11fUNI -NC ngày 30/8/202 1 cña UBND tinh
v vic tham mru báo cáo so kêt 05-CT/TU cüa Ban Thuông vi Tinh üy, trong
do, giao S& Tu pháp chü trI, phôi hqp các co quan don vj lien quan tham muu
Ban Can sir Dáng UBND tinh báo cáo so kêt 05 näm thirc hin Chi thj so 05CT/TU cUa Ban Thix?ng vi Tinh üy ye Tang cng sx lành do cüa cap üy
Dãng dôi vâi vic triên khai thi hành các do lut lien quan den lTnh vic tu pháp
(sau day gi tat là Chi thj 05-CT/TU), Sâ Tii pháp dé nghj Qu Co quan can cü
nhim vii, trách nhim cüa don vj, dja phuong rnInh và barn sat vào các ni
dung, nhim yin trong Chi thj 05-CT/TU dê xây dimg báo cáo sokét 5 näm thinrc
hin Chi thj so 05-CT/TU (Dê cu-o'ng Báo cáo, Cong van chi dgo cüa UBND
tinh, CIII thj 05-CT/TU dwcrc g&i kern theo Cong van nay. Riêng ban rnêm Dê
cwong báo cáo duc dàng tái trên trang ThOng tin din ti SO' Twpháp theo dja
chi. sotuphapquangtri.gov.vn —+ tin ti'c-nghiên c&u, trao dói —* tin ttc chuyên
ngành —* phO biên, giáo dyc pháp luát).
Báo cáo cUa Qu Co quan gui v Sâ Tu pháp (qua PhOng Ph bin, giáo
dçic pháp lut) dja chi: 87, Trân Himg Dao, thành phô DOng H, tinh Quàng Trj
và gi'ri bàn mêm theo dja chi email: phongphobien.stpquangtri.gov.vn trtrcrc
ngày 06/9/2021 dê Si Tu pháp tong hcip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh.
Rt mong nhn duçic si quan tam, phi hçcp tir Qu co quan!.
Noinhmn:
- Nhtr trên;
- Giám d6c, Phó Giám dc Sâ;
- Phông Tu pháp cac huyn, thj xã, thành pho;
- Luu: VT, PBGDPL&TDTHPL.
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