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KInh gui: Chü tjch UBND tinh Lang SQn 

Chuyôh  EJEJ' 1ut Vit Narn cia trâ thành cc quan truyn thông cia phuGng tin vâi 6 
an phârn báo giây (Báo Pháp lut Vit Nam hang ngày, Câu chuyçn pháp luqIt, Xa 1ç5 
phóp luát, Pháp luit 4 phu'o'ng, Pháp lut chuyên dé, Doanh nhán & Pháp luqt) và 5 
an phâm báo din tir (baophapluat. vn, phapluatplus. vn, doanhnhan. vn, tvphapluat. vn, 
saophapluat. vn). 

Qua trInh hoat dng, không chi thirc hin tot nhim vi tuyên truyên các thñ 
truong cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc den vái nguOi dan và doanh 
nghip, Báo Pháp 1ut Vit Narn con là nguOi ban  dông hành tin cy cüa dc già trong 
Va ngoài nuâc. 

Du?c bitt, trong nhüng näm qua cüng vâi hi nhp quc t và phát trin kinh té 
thj tnthng theo djnh hrn9ng xà hi chñ nghia, Vit Narn cüng phài dôi din vâi tInh 
trng buôn lu, gian ltn thucng rnai và hang già diên ra hêt si.irc phirc tp cá ye quy mO 
lan tInh chat, ành huó'ng khOng nhO den san xuât trong nuâc, gay that thu ngân sách, 
thit hai  dôi vâi doanh nghip lam an chân chInh và ngui tiêu dung. 

Nhrn tang cithng dtu tranh phông, chng buôn lu, gian ln thrnng rnai, 
Báo Pháp luIt Vit Narn to chiirc chuyên dê phóng sr. "Tuyên truyén pháp lut và 
cong tác phOng chOng buOn 1u, hông giO, hang nhái, gian ln thu'o'ng mcii tqi cOc czca 
khOu biên gi6i, biên phdng, hái quan" djp trrnc, trong và sau Tet Nguyen dan 2021. 

D chuyen d có ni dung phong phñ, hiu qua tuyen truyn cao, phãn ánh sâu 
rng, thiet thirc và lan toà sang các dja phuGng khác, Báo Pháp lut Vit Nam d nghj 
Chñ tjch UBND tinh Lang Son chi dao  các dGn vj, dja phuo'ng lien quan phOi hgp tao 
dieu kin d phOng vien hoàn thành nhirn vi duçc giao. Rat mong nhtn ducrc sir 
quan tam, hO trçY cüa dOng chI. 

Tran tr9ng./. 

Chi tiét xin lien he: Ms Triêu Lan ('DT 0859497222) va Mr Dzrc Hiéu ('DT. 0969408366). 
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