
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  2169 /GM-STP Lạng Sơn, ngày  19  tháng 6  năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
 
 
 

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

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

 
 

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- HĐND, UBND cấp huyện; 

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

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Tư pháp Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập 

huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- HĐND, UBND cấp huyện; 

- Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND tỉnh (theo Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 05/5/2020 

của Giám đốc Sở Tư pháp); 

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

luật (theo Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 25/5/2020 của Giám đốc Sở); 

 -  Đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 

 (Số lượng đại biểu do các cơ quan, đơn vị cử). 

2. Nội dung: Tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; giải đáp các vướng mắc phát 

sinh về các nội dung liên quan. 

3. Thời gian: khai mạc hồi 08 giờ 00 phút ngày 02/7/2020 (thứ năm). 
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4. Địa điểm: Tại Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Trân trọng mời các đại biểu tham gia Hội nghị đúng thời gian, địa điểm 

trên./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Báo Lạng Sơn, 

- Đài PT-TH tỉnh dự đưa tin; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP, XD&KTVBQPPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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