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An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

                                                                

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp về 

việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 bằng hình thức trực tuyến 

vào ngày 21/12/2021; trong đó tài liệu Hội nghị bao gồm Bộ tài liệu trả lời kiến nghị 

của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với 

công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp 

năm 2021 

Nay Sở Tư pháp gửi đến Quý Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã và thành phố Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều 

hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2021 để nghiên 

cứu và tiếp thu những giải đáp của Bộ Tư pháp, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện tốt 

hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới (Gửi kèm qua mail và Đăng Cổng thông 

tin điện tử Sở Tư pháp). 

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./. 

Nơi nhận:                                         
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu:VT, TH.  
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Cao Thanh Sơn 
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BỘ TÀI LIỆU TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN 

NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN  

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021 
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