
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1109/GM-STP Lạng Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật kỳ 2014 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới” 

     

     Kính gửi: 

    - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. 
 

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/02/2018 của 
UBND  tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo, 
cụ thể như sau: 

1. Thành phần  

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Tài chính; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư; Sở Nội vụ (dự và tham luận tại hội thảo). 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Mỗi cơ quan 02 đại biểu 
làm công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.  

- Phòng Tư pháp cấp huyện: Mỗi huyện, thành phố 01 đến 02 đại biểu; 
(Phòng Tư pháp huyện: Chi Lăng, Tràng Định, Bình Gia tham luận tại hội thảo). 

 - Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.  

2. Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 
2014-2018; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân 
trong quá trình thực hiện; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

3. Thời gian: 08 giờ, ngày  09/4/2019 (thứ 3). 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Tư pháp, số 413, đường Bà 
Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

Sở Tư pháp trân trọng kính mời các đại biểu dự hội thảo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, VP, XD&KTVBQPPL  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
Vũ Quang Hưng 
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