
Văn phòng VKSND tỉnh Gia Lai
Note
Nguyễn Thành Duy - Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổng hợp, biên tập, thiết kế Sách điện tử để nghiên cứu, tham khảo, vận dụng.
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