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Đắk Lắk, ngày tháng 3 năm 2019

T-gửƯ-Ị
daKlAK- hành viên Hội đồng PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng;•{ÂN DÂN TỈNH

....../TAcác cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện.

Thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tổ tụng, năm 2018 Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh đã biên soạn và 
cấp phát Tờ gấp pháp luật có nội dung giới thiệu người dân tộc thiêu số cư trú ở 
vùng có điều kiện kinh tế xã hội - đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách 
TGPL miễn phí của nhà nước (Theo pháp luật trợ giúp pháp lý và Quyết định số 
582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ)... sử dụng cho Hộp tin 
TGPL tại trụ sở các cơ quan tô tụng các câp.

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định sổ 
103/QĐ-TTg về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đôi tên danh sách thôn đặc 
biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiếu số 
và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, có bố sung 05 xã khu vực III thuộc 03 huyện trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk gồm: xã Cư Pui huyện Krông Bông; xã Cư Klông, xã EaPuk, xầ Ea Hồ 
huyện Krông Năng; xã Cư Amung, huyện Ea H’leo và 01 buôn đặc biệt khó 
khăn là buôn Cuôr xã Ea M’droh huyện Cư M’gar.

Đẻ không bỏ sót các đổi tượng người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý 
gồm thôn, buôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III theo Quyết định sổ 582/QĐ- 
TTg và Quyết định số 103/QĐ-TTg; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước kính 
đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng quán triệt đến đơn vị việc bô sung các địa 
bàn nêu trên ngoài địa bàn đã được thông kê theo Tờ gâp TGPL năm 2018 đê 
thực hiện.

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đang tiến hành rà soát, biên soạn, in 
ấn các loại Tờ gấp về TGPL để cung cấp đến các cơ quan, đơn vị trong thời gian 
sớm nhất./.

Trân trọng cảm ơn sự phôi họp của Quý cơ quan!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chú tịch HĐPHLN (để b/c);
- Tổ Thư ký giúp việc (để tham mưu);
- Lưu: VT (HSLN).

hạm Thị Minh Phuơng


