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GIẤY MỜI  

 

Thực hiện Thông báo số 239/TB-HĐND-PC ngày 07/5/2020 của Ban Pháp 

chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Chương trình giám sát của Ban Pháp 

chế HĐND tỉnh về thực hiện quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối 

với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 

80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ. UBND huyện mời các thành phần 

tham gia làm việc cùng Đoàn giám sát như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện và bộ phận trực tiếp tham mưu; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tư pháp; Văn hóa và Thông tin; Lao 

động, thương binh, xã hội – Dân tộc; Tài chính Kế hoạch. 

- Đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng công an thị trấn Cao Lộc, xã Thanh 

Lòa; 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2020. 

- Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc 

3. Phân công chuẩn bị: 

- UBND huyện giao Công an huyện Cao Lộc, các đơn vị liên quan chuẩn bị 

hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và báo cáo của 

huyện gửi đại biểu dự họp. 

- UBND thị trấn Cao Lộc, UBND xã Thanh Lòa chuẩn bị 30 bản báo cáo 

của xã gửi về UBND huyện trước ngày 19/5/2020 (Báo cáo ký, đóng dấu, ban 

hành). 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo và thành phần đến 

dự họp đúng thời gian, địa điểm./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                      
- Như thành phần tham dự;                                                                       
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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