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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3723 /GM-STP 
 

Lạng Sơn, ngày  13  tháng 7 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022,  

triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, 

triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

1. Nội dung: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022; triển khai 

công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

2. Thành phần mời 

2.1. Sở Tư pháp: 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra và các phòng thuộc Sở; 

- Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

2.2. Đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh (có giấy mời riêng). 

2.3. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Pháp y tỉnh Lạng Sơn và Phòng Kỹ 

thuật hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn. 

2.4. Đại diện lãnh đạo Đoàn luật sư tỉnh. 

2.5. Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp. 

2.6. Các tổ chức, cá nhân được khen thưởng (Văn phòng thông báo). 

3. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 21/7/2022 (thứ Năm).  

4. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Tư pháp, số 623, Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

5. Chuẩn bị nội dung 

- Văn phòng Sở chuẩn bị Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu 

năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022 và các 

điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện, các tổ chức 

giám định tư pháp chuẩn bị nội dung báo cáo, phát biểu tại Hội nghị. 
 

Sở Tư pháp trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị đông đủ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như thành phần dự mời dự HN; 

- Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn (đưa tin HN); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 
 

Nguyễn Thanh Sơn 
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