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V/v Triển khai Nghị định 
137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
            TP. Lạng Sơn, ngày 16  tháng 4 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan đơn vị thành phố; 
- UBND các phường xã. 

  
 Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.  
 Để đảm bảo triển khai kịp thời các quy định của Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư 
tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao hình ảnh, uy 
tín của nghề luật sư trong xã hội, hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác luật 
sư trên địa bàn. UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu các phòng, ban, cơ quan đơn 
vị và UBND các phường, xã thực hiện các nội dung sau: 
 1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức 
triển khai Nghị định 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ tới toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. 
 2. Văn phòng HĐND- UBND thành phố đăng tải Nghị định 
137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
luật sư lên Trang thông tin điện tử thành phố.  
 3. Giao phòng Tư pháp Thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng 
hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện. 

(Gửi kèm theo Nghị định 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ 
trên mạng eOffice) 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan đơn vị thành phố và UBND các phường, 
xã nghiêm túc thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- C, PVP, CV, TTTĐTTP; 
- VP HĐND-UBND TP; 
- Lưu: VT. 
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Lê Trí Thức 
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