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CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Htnh phác
Tây Ninh, ngày I 9háng 10 nám 2018

V/v Hip y khen thuâng

KInh gui: Bô Tu pháp.

Xét c1 nghj cüa Sâ Tu pháp tinh Tây Ninh tai T& trInh s 1 828/TTr-STP
ngày 11/10/20 18, ye vic dé nghj tng Bang khen cüa B truung B Tu pháp cho
tp the Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh Tây Ninh vi dA có thành tIch trong
05 nAm triên khai Ngày Pháp 1ut trên dja bàn tinh Tây Ninh.
Uy ban nhân dan tinh có kin nhu sau:
Trong 5 näm trin khai Ngày pháp 1ut trén dja bàn tinh, Uy ban Mt tr.n
To quôc Vit Nam tinh dã có nhiêu mô hInh tuyen truyên hay, cách lam dc bit,

qua do nâng cao hiu qua cong 'tác tuyên truyên, phô biên pháp 1ut, gop phân xay
dirng ni bO cci quan Mt trn To quOc the cap tü tinh den cci sâ doàn kt, gu'ang
mu chap hành tOt chü truang, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nuâc, nang
cao thirc chap hành pháp 1ut cüa hi viên, doàn viên và nhãn dan, gop phn on
djnh chInh trj - xã hi trên dja bàn tinh.
D dng viên toàn th các ca quan và cong chi'ic, viên chüc, ngithi lao dng
trên dja bàn tinh trong vic triên khai và thirc hin Ngày pháp Iuât trong th&i gian
qua và giai doan kê tiêp, Uy ban nhân dan tinh thông nhât de Sâ Tu pháp tinh Tây
Ninh trInh B Tu pháp xem xét, tng Bang khen cüa B tru&ng B Tu pháp cho
tp the Uy ban Mt trn TO quôc Vit Nam tinh Tây Ninh vi dâ có thành tIch trong
05 nàm trién khai Ngày Pháp 1ut trén dja bàn tinh Tây Ninh./.
Noi nh?1n2fr
- Nhix trên;
- CT, PCT UBND tinh;
- S Tu pháp;
- LDVP, PNC;
- Luu: VT.VPUBND tlnh.
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