BQ TTX PHAP

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
TJc 1p - Tir do - Hinh phñc

So: OW' IBTP-VP

Ha Nói, ngày I tháng 01 nám 2019

V/v giri Báo cáo tng kt cong tác
Tu pháp nãm 2018; Chuong trinh
hành dng cüa ngânh Tu pháp triên
khai thrc hin Nghi. quyêt so
01/NQ-CP cüa Chinh phü

;j vAN

Jjgiri: - Các Bô, co quan ngang B, co quan thuc ChInh Phñ;
- Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trçrc thuc Trung hang.

___---Nã3T 15/01/2019, B Tu pháp dã ban banE Báo cáo so 13/BC-BTP ye
tong ke't cOng tác tu'pháp nám 2018 vàphiro'ng hu'áng, nhim vi, giáipháp cOng
tác nàin 2019, Quyé't d/nh s 80/QD-BTP ban hành Chu'ctng trmnh hành di5ng
cz'ia ngành Tu'pháp thrc hin Ngh/ quyé't sO' 01/NQ-cP ngày 01/01/2019 cña
ChInh phi vé nhihzg nhirn vy, giái pháp chz yé'u chi dio diéu hành thy'c hin
Ké' hoQch phát triOn kinh te' - xa h5i và c4c toán ngán sách nhà nu'O'c nàm 2019.
Báo cáo và Quyt djnh nêu trên dugc däng tái trên Cong Thông tin din tir cüa
B Tu pháp/Mc Chi do diu hành.
B Tu pháp trán trçng d nghj các B, c quan ngang B, co quan thuô;c
ChInE phü, UBND các tinh, thành ph trçrc thuôc Trung rnmg chi do to chrc
Pháp ch, Sr Tu pháp thuôc Bô, Co quan, da phucrng mlnh nghiên c1ru, tO chtirc
triên khai thuc hin các nhiêm vii, nht là các nhiêm vi trong tam dugc nêu ti
Phn thur hai cüa Báo cáo s 13/BC-BTP và các nhiêm vu thuôc trách nhiêm cüa
to churc Pháp ch, S& Tu pháp ti Quyt dnh s 80/QD-BTP ngày 15/01/2019
nêu trên.
B Tu pháp xin trân trong thông báo./.J—
No'i nhân:
- Nhis trên;
- B tnrôllg (dê báo cáo);
- Các Thtr truO'ng (dë báo cáo);
- To chirc Pháp ch các Bô, co quan ngang B,
co quan thuc ChInh phü (dê tlh);
- S& Tr pháp các tinh, thành ph
trrc thuc Trung iiong (dê t/h);
- Lmi: VT, VP (TH&KSTTHC).
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