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GIẤY MỜI 
Dự hội nghị  bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật 

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND 
tỉnh Triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; 
Chuẩn tiếp cận pháp luật xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 
2018. Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
tổ chức Hội nghị như sau:  

 1. Thành phần mời gồm: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Cán bộ 
pháp chế các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đại diện lãnh 
đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

 2. Thời gian:  01 ngày, khai mạc vào 08 giờ  ngày 22/11/2018.  

 3. Địa điểm: Tại Hội trường C, Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn. Phố Cửa 
Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

3. Nội dung: 

Chuyên đề 1: Luật Anh ninh mạng; Các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, của tỉnh triển khai thi hành Luật An ninh mạng; Tình hình an ninh 
mạng trong nước và trên thế giới hiện nay. 

Báo cáo viên: Lãnh đạo Công an tỉnh. 

Chuyên đề 2: Luật Tố cáo năm 2018; Các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, của tỉnh triển khai thi hành Luật Tố cáo; Thông tin về công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2017-2018. 

Báo cáo viên: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh. 

Để Hội nghị đạt hiệu quả, đề nghị các đồng chí trong thành phần mời, 
báo cáo thủ trưởng đơn vị để bố trí thời gian đến dự đúng thời gian và địa 
điểm trên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

  Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC                
 - Thành phần mời;                                                       
 - Lãnh đạo STP;                                                                                              
 - Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL 
                                                                                             
                                                                          
                                                                               
                                                                                      Hoàng Thúy Duyên 
                                                                                      

 



 
 

CHƯƠNG TRÌNH  
 Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật đợt II/2018  

 

 

Thời gian Nội dung 
Người chủ 

trì, thực hiện 

 Buổi sáng   

Từ 07h30ph 

 đến 8 h 00 ph 

Phát tài liệu, ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới 
thiệu đại biểu 

 Văn phòng  

 Sở Tư pháp 

Từ 8h 00 ph 

đến 08 h10 ph 
Phát biểu khai mạc 

Phó Chủ tịch 
Hội đồng phối 
hợp PBGDPL 

tỉnh 

Từ 08 h10 ph 

đến 11h 30 ph 

 Luật Anh ninh mạng và các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương, của tỉnh triển khai thi hành Luật An 
ninh mạng; Tình hình an ninh mạng trong nước và 
trên thế giới hiện nay. 

 

 Báo cáo viên: 
Công an tỉnh 
Lạng Sơn 

 

 Buổi chiểu  

Từ 13h30ph 

đến 17 h 00ph 

Luật Tố cáo năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi 
hành; Thông tin về công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trên địa bàn tỉnh năm 2017-2018. 
 

Báo cáo viên: 
Lãnh đạo 

Thanh tra tỉnh 

 


		2018-11-16T14:13:03+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<vanphongsotuphap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-11-16T14:13:17+0700
	Việt Nam
	Hoàng Thúy Duyên<htduyen@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




