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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng Chính phủ
Thực hiện Công văn số 4778/VPCP-PL ngày 22/5/2018 của Văn phòng
Chính phủ về việc khảo sát xây dựng Nghị định về họ, hụi, biêu, phường (gọi
chung là “họ”), UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn công tác liên ngành, cụ thể
như sau:
1. Thành phần:
- Đoàn công tác liên ngành;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Công Thương, Tài chính,
Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh;
- Đại diện Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Ban Quản lý chợ Giếng
Vuông;
2. Nội dung: Cung cấp thông tin với Đoàn công tác liên ngành về tình
hình “họ” trên địa bàn tỉnh và góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về “họ”
(thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006).
3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Một buổi, từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/6/2018.
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.
4. Phân công thực hiện:
- Giao Sở Tư pháp chuẩn bị báo cáo, tài liệu để làm việc với Đoàn công tác
theo nội dung cuộc họp.
- Các sở, ngành chuẩn bị các nội dung theo trách nhiệm của đơn vị mình.
Kính mời các thành phần tham gia dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần làm việc;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: NC, TH, HC-QT, TT THCB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).
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