
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, 

 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022  

  
 Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 19/8/2022 của UBND 

thành phố về Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, với thành phần, 

thời gian, địa điểm như sau: 

 1. Thành phần:  

- Cấp thành phố:  

+ Lãnh đạo UBND thành phố (dự phát biểu khai mạc Hội nghị). 

+ Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo, công chức làm 

công tác tham mưu soạn thảo xây dựng, ban hành VBQPPL của 11 phòng 

chuyên môn Thành phố (mỗi đơn vị cử 02 người). Đại diện Uỷ ban mặt trận Tổ 

Quốc Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể khối dân vận Thành phố. 

 - Cấp phường, xã: Đại diện lãnh đạo HĐND,  UBND các phường, xã; 

Trưởng, phó các ban HĐND các phường, xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch, công 

chức văn phòng thống kê UBND các phường, xã. 

 2. Thời gian: 07 giờ 45 phút, ngày 23/9/2022 (Thứ sáu). 

 3. Địa điểm: Hội trường Tầng 4 - UBND thành phố (số 02, đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

 4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Chuẩn bị hội trường; phối hợp 

phòng Tư pháp mời báo cáo viên triển khai tại hội nghị.  

4.2. Phòng Tư pháp thành phố: 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; 

làm công tác tổ chức tại Hội nghị. 

 Lưu ý: Đề nghị các thành phần dự họp thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

 Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CPVP+QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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