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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP  

ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; 

tập huấn Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp 

quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; tập huấn Quyết 

định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây 

dựng và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. UBND thành phố mời đại biểu tham dự với nội dung, thành phần, 

thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần:  

- Cấp thành phố: Lãnh đạo, công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà 

nước về lĩnh vực xây dựng, quản lý xây dựng; thẩm định hồ sơ, kiểm tra lập 

biên bản xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị của thành phố gồm 50 đại 

biểu: Văn phòng HĐND-UBND thành phố (01 lãnh đạo; 01 chuyên viên phụ 

trách lĩnh vực xây dựng); Phòng Quản lý đô thị (02 lãnh đạo; 04 công chức); 

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố (02 lãnh đạo; 07 cán bộ); các cơ quan, đơn 

vị: Phòng Tư pháp, Thanh tra thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

thành phố  (mỗi đơn vị cử 01 cán bộ, công chức); 

- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các cơ quan, đoàn thể 

khối dân vận thành phố; 

 - Cấp phường, xã: Đại diện lãnh đạo và công chức địa chính - xây dựng 

UBND các phường, xã. 

2. Thời gian: Từ 07 giờ 20 phút  đến 11 giờ 30 phút, ngày  31/5/2022 (Thứ Ba). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - UBND thành phố Lạng Sơn, số 2, 

đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Phối hợp chuẩn bị hội trường, thực hiện công tác tổ chức tại Hội nghị. 



4.2. Phòng Quản lý đô thị 

Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; chương 

trình Hội nghị; Bài phát biểu của lãnh đạo thành phố. 

(Có nội dung chương trình chi tiết gửi kèm theo Giấy mời. Các đại biểu 

lưu ý thời gian nhận tài liệu tập huấn) 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quân 



CHƯƠNG TRÌNH 

Tập huấn Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng, 

phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tập huấn Nghị định số 

16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

xây dựng 
 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

7h00-7h20 Phát tài liệu Ban Tổ chức 

7h20-7h30 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Phòng Quản lý đô thị 

7h30-7h45 Khai mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND TP 

7h45 – 9h45 

Triển khai những nội dung cơ bản của Quyết 

định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành 

Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp 

quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo 

khởi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Tập huấn một số nội dung cơ bản, 

một số điểm mới Nghị định số 16/2022/NĐ-CP 

ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về xây dựng 

Báo cáo viên Sở Xây 

dựng 

9h45-10h00 Nghỉ giải lao  

10h00 - 11h15 Trao đổi, thảo luận 
Báo cáo viên Sở Xây 

dựng 

11h15 Kết thúc Ban Tổ chức 
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