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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra,  

xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật  

             Kính gửi: 

    - Văn phòng HĐND tỉnh; 

   - Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

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

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, xử 

lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Cấp tỉnh:  

+ Đại diện Văn phòng HĐND tỉnh; 

+ Đại diện các Ban của HĐND tỉnh; 

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Mỗi cơ quan 01- 03 đại 

biểu làm công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật.  

+ Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật của các sở, ban, ngành (theo Quyết định số 31/QĐ - STP ngày 07/3/2019 

của Sở Tư pháp).                   

+ Sở Tư pháp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Xây dựng và 

kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

- Cấp huyện: Đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với 

Thường trực HĐND cùng cấp cử 02 đại biểu thực hiện công tác xây dựng, 

kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật dự hội nghị. 

2. Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Thời gian: Ngày  30/10/2019, khai mạc hồi 08 giờ. 

4. Địa điểm: Hội trường B2 nhà khách Tỉnh ủy, Phố Cửa Nam, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Tư pháp trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị. 
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Lưu ý: Để thuận lợi cho việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Hội 

nghị, đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách đại biểu dự hội nghị 

và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/10/2019. 

Thông tin liên hệ: Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật - Sở Tư pháp, điện thoại 0205.3879 713./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Báo Lạng Sơn, 

- Đài PT-TH tỉnh    Đưa tin HN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Vũ Quang Hưng 
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