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Số:  100 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày  19  tháng 3 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Sở Tư pháp 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2019, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ 
chức làm việc với Sở Tư pháp như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 
Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn và đơn vị 
trực thuộc (do Sở mời). 

2. Nội dung: Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2019 của Sở Tư pháp. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 21/3/2019 (thứ Năm). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp Sở Tư pháp. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Sở Tư pháp chuẩn bị phòng họp; báo cáo đánh giá kết quả năm 2018 và 
công tác triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 gửi dự thảo Báo cáo 
đến các thành phần làm việc, UBND tỉnh trước 15 giờ 00 ngày 20/3/2019; các 
nội dung, tài liệu, trang thiết bị liên quan; trình bày Báo cáo tóm tắt tại buổi làm 
việc. 

- Các thành viên dự họp nghiên cứu Báo cáo của Sở Tư pháp, chuẩn bị ý 
kiến phát biểu theo chức năng nhiệm vụ. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH; HC-QT, TH-CB;  
- Lưu: VT, NC(HXĐ).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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