
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 
V/v mời dự Hội nghị tập huấn công tác 

xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản QPPL; theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2022 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Các Ban của Hội đồng  nhân dân tỉnh; 
  - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 
- Ban Pháp chế, HĐND huyện, thành phố; 

- Văn phòng huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố; 
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố. 

 

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

gửi) dự Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, 

cụ thể như sau:  

1. Thành phần:  

- Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế, HĐND huyện, thành phố; Văn phòng 

huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp huyện, thành phố. 

2. Thời gian: Khai mạc hồi 08 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2022 (Ban tổ 
chức phát tài liệu từ 07 giờ 30 cùng ngày). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Tư pháp trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                   
 

- Như trên (mời dự HN); 
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (dự tập huấn);  
- Website STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan.37b) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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