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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn giám sát Ban pháp chế 
 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 536/KH-HĐND-PC ngày 03/9/2019 của Ban pháp 
chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn giám sát về tình hình, kết quả công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018, 
6 tháng đầu năm 2019 tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các thành phần dự làm việc, cụ 
thể như sau: 

I. Thành phần 

- Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng);  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện: Ủy ban Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam huyện, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Ban pháp chế HĐND, Văn phòng 
HĐND và UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục 
và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 
tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn Thanh 
niên CSHCM, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân. 

- Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND và đại diện công chức Tư pháp- Hộ tịch 
thị trấn Đồng Mỏ, xã Bằng Mạc. 

II. Nội dung 

Làm việc với Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn giám sát về tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND cấp 
huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

III. Thời gian và địa điểm  

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2019 (Thứ tư). 

2. Địa điểm: Phòng họp tầng II - UBND huyện 

IV. Công tác chuẩn bị: 

- Giao Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị nội dung báo cáo làm việc với Đoàn 
giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Yêu cầu UBND thị trấn Đồng Mỏ, xã Bằng Mạc chuẩn bị báo cáo làm 
việc với Đoàn Giám sát (nội dung báo cáo theo Đề cương gửi kèm Kế hoạch số 
536/KH-HĐND-PC ngày 03/9/2019 của Ban pháp chế HĐND tỉnh). 



- Các thành phần mời tham dự theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị các nội 
dung liên quan để làm việc với Đoàn. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần tham dự buổi làm việc 
đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, PTP. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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