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GIẤY MỜI 
 

 
 

Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 86/KH-STP ngày 

15/10/2020 của Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư 

pháp Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

1.1. Cấp tỉnh 

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

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  

- Các cơ quan: Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.  

- 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 Sở Tư pháp). 

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

1.1. Cấp huyện 

- HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các phòng: Văn phòng HĐND và UBND; Tư pháp, Tài chính - Kế 

hoạch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường.  

(Số lượng, thành phần cụ thể của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố do 

các cơ quan, đơn vị cử). 

 2. Nội dung:  

- Giới thiệu và triển khai những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Triển khai Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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- Triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Triển khai Văn bản số 3674/STP-XD&KTVBQPPL ngày 06/10/2020 

của Sở Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.  

- Thảo luận, hỏi và giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung liên 

quan. 

3. Thời gian: 01 buổi, khai mạc hồi 08 giờ ngày 27/10/2020 (thứ ba). 

4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1, Khách sạn Trung Xuân (Số 29 Tam 

Thanh, phường Tam Thanh, TP. 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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