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GIẤY MỜI 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Chứng thực, Hộ tịch năm 2022 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về  tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Chứng thực, Hộ 

tịch năm 2022, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn 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, công chức các phòng: Tư pháp; Tài nguyên và Môi 

trường thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (mỗi đơn vị 

03 người); Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố (05 người). 

- Cấp phường, xã: Đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã; 02 công 

chức Tư pháp - Hộ tịch; 02 công chức địa chính của 08 phường, xã (mỗi 

phường, xã 05 người). 

 2. Thời gian: 13 giờ 45 phút, ngày 24/11/2022 (Thứ năm). 

 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: Bố trí hội trường, cử công 

chức điều chỉnh tăng âm, loa đài, thiết bị trình chiếu phục vụ hội nghị. 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. 

4.3. Trung tâm VH-TT thành phố: Phối hợp với phòng Tư pháp chuẩn bị 

Market phục vụ 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. 

 UBND thành phố trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- VP HĐND - UBND TP; 

- TTVH - TT TP; 

- CPVP+QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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