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GIẤY MỜI HỌP  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh về thẩm định một số 
nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí đến dự phiên họp thẩm 
tra và tham gia ý kiến với các nội dung như sau:    

1. Nội dung thẩm tra 

 -  Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và 

hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

-  Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, 

định hướng đến năm 2030. 

2. Thành phần mời họp thẩm tra: 

- Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh;  

- Chuyên viên Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND tỉnh. 

3. Thời gian: 14h giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2019 (thứ 2). 

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2, tầng 3, Văn phòng HĐND tỉnh. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh trân trọng đề nghị các đồng chí đại biểu dự họp 

nghiên cứu tài liệu, sắp xếp công việc tham gia đầy đủ./. 

 
Nơi nhận:     
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                          
- Các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- C,PCVP HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Phòng TH, phòng HC-TC-QT;                                                                      
- Lưu: VT, PC.                                                                            

TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

Vũ Văn Quang 
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