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          Số: 3069 /GM-STP Lạng Sơn, ngày 28 tháng 8  năm 2019 

 
 

GIẤY MỜI 
Tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới 

và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019  
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

   
       Kính gửi: Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành  

  dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-585 ngày 27/6/2019 của Ban quản lý 
chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 
2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực 
hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho 
cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019, Sở Tư pháp Lạng Sơn tổ chức Hội 
nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp 
chế doanh nghiệp năm 2019. 

1. Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức mới về công tác pháp chế doanh 
nghiệp: Những quy định mới của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho doanh 
nghiệp, những nội dung cần lưu ý thực hiện trong năm 2019; các vấn đề về tiền 
lương, hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, những vướng mắc, tranh chấp 
thường gặp và hướng xử lý; Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp vướng 
mắc phát sinh trong thực tiễn.  

2. Thời gian: Thứ sáu, ngày 06/9/2019, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút. 

3. Địa điểm: Hội trường C2, nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Sở Tư pháp Lạng Sơn trân trọng kính mời Ban quản lý chương trình hỗ 
trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư 
pháp cử 01 đại biểu tham dự./. 

 
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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