
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 86 /TB-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 18  tháng  7  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian Hội nghị sơ kết công tác tư pháp  

6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Tư pháp 

 

   

Sở Tư pháp đã ban hành Giấy mời số 3723/GM-STP ngày 13/7/2022 và 

Giấy mời số 3801/GM-STP ngày 15/7/2022 về việc dự Hội nghị sơ kết công tác 

tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 tại Sở Tư pháp. Theo nội dung Giấy mời, thời 

gian Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại Sở Tư pháp vào 14 giờ 00 phút, ngày 21/7/2022 

(thứ Năm).  

Tuy nhiên, do Lãnh đạo Sở Tư pháp trùng lịch công tác1, Sở Tư pháp 

thông báo thay đổi thời gian Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 

2022 tại Sở Tư pháp, cụ thể như sau:  

Thời gian Hội nghị: bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 25/7/2022 (thứ Hai). 

Các nội dung khác theo Giấy mời số 3723/GM-STP ngày 13/7/2022 và 

Giấy mời số 3801/GM-STP ngày 15/7/2022 của Sở Tư pháp không thay đổi. 

Sở Tư pháp trân trọng thông báo tới các thành phần dự hội nghị được biết 

và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành phần theo Giấy mời số 3723/GM-STP 

 ngày 13/7/2022 và Giấy mời số 3801/GM-STP  

ngày 15/7/2022 của Sở Tư pháp; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                           
1 Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Công văn số 786-CV/TU ngày 15/7/2022 của 

Tinh ủy Lạng Sơn. 
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