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GIẤY MỜI HỘI NGHỊ
Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân
huyện Dầu Tiếng về hưởng ướng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2019, lồng ghép tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa
giải cơ sở (theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND huyện) và
tổng kết trao giải cuộc thi viết Tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
lần I năm 2019,
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2019 với thành phần, thời
gian và địa điểm như sau:
1. Thành phần mời tham dự
a) Cấp huyện
- Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện;
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
b) Cấp xã
- Đại diện Đảng ủy; Ủy ban nhân dân; UBMTTQ Việt Nam;
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch;
- Tổ trưởng hoặc Tổ phó 89 Tổ Hòa giải cơ sở ấp, khu phố;
- Các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thi
hành Luật Hòa giải cơ sở giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng theo
Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND huyện.
- Tác giả (hoặc đồng tác giả) kịch bản dự thi cuộc thi viết Tiểu phẩm tuyên
truyền pháp luật lần I năm 2019;
(Giao UBND các xã, thị trấn mời các thành phần của địa phương tham dự
Hội nghị).
2. Thời gian và địa điểm
a) Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06/11/2019 (thứ Tư).
b) Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc
đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để Hội nghị đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Như thành phần dự;
- Lưu: VT.
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