
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 477/STP-XD&KTVB 

V/v mời họp hoàn thiện các dự thảo               

Quyết định của UBND tỉnh  

Tuyên Quang, ngày 03  tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi: - Các Sở: Công thương; Giao thông Vận tải; Y tế; 

Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; 

Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và 

Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; 

Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Dân tộc. 

 

Thực hiện Văn bản số 1453/UBND-NC ngày 29/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc hoàn thiện các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của các cơ quan, 

đơn vị; Sở Tư pháp trân trọng kính mời các đại biểu của các cơ quan (như kính 

gửi) dự họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: Đại diện Lãnh đạo và công chức có liên quan của các cơ 

quan (như kính gửi). 

2. Thời gian, địa điểm: 14h00 phút ngày 04/6/2019, tại phòng họp tầng 2, Sở 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

3. Nội dung: Thống nhất chỉnh sửa một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn 

trong dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật do các cơ quan (như kính gửi) soạn 

thảo.  

Đề nghị đại biểu khi đi dự họp mang theo dự thảo Quyết định do cơ quan 

mình soạn thảo để làm tài liệu họp. 

Trân trọng kính mời! 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Văn phòng Sở (Chuẩn bị); 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT- XD&KTVB. 
  Loan 16b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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