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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
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Kính gửi:  

-  Các cơ quan: TAND,VKSND, Chi cục THADS thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

  
 Thực hiện Công văn số 1173/STP-HCTP&BTTP ngày 03/4/2019 của sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn V/v triển triển khai thực hiện Nghị định số 

124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính Phủ, UBND thành phố Lạng Sơn 

đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện nội dung sau: 

 1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên 
chức trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan về Nghị định số 
124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ. Trong đó tập trung vào nội 
dung Nghị định số 124/2018/NĐ-CP quy định đơn giản hóa, cắt giảm nhiều loại 
giấy tờ trong thủ tục hành chính lĩnh vực trong tài thương mại như:  

- Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động Chi nhánh, thông báo việc thành 

lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp;  

- Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức 

Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp. 

 Tiếp tục thực hiện đúng các quy định của Luật Trọng tài thương mại, 

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, Nghị định số 124/2018/NĐ-CP và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

 2. Văn phòng HĐND- UBND thành phố đăng tải Nghị định số 
124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại 
lên Trang thông tin điện tử thành phố.  
(Gửi kèm theo  Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính Phủ) 

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- VP HĐND-UBND TP (TTTĐTTP); 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nông Bích Diệp 
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