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GIẤY MỜI  
 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của 

UBND huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2019; Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện 

Dầu Tiếng về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 20/KH-UBND 

ngày 21/02/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng về theo dõi thi hành pháp luật về 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 

2019. Đồng thời, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, thị trấn; bồi dưỡng kiến thức về theo dõi thi hành pháp 

luật. 

Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác 

theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2019 với thành 

phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời tham dự 

a) Cấp tỉnh 

- Phòng Theo dõi Thi hành pháp luật và Xử lý vi phạm hành chính – Sở 

Tư pháp tỉnh; 

b) Cấp huyện 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện: Chủ trì Hội nghị. 

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

- Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đại diện các cơ quan: Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện; Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Hạt Kiểm lâm; Chi cục Thuế; Đội 

Quản lý thị trường số 3; Tổ Thanh tra xây dựng; Bảo hiểm xã hội huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Lãnh đạo Công an huyện; Đội trưởng các Đội thuộc Công an huyện;  

- Chuyên viên tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi 

thi hành pháp luật của các cơ quan, phòng, ban huyện; 

- Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội; Phòng Y tế; 

Phòng Tư pháp; Bảo hiểm xã hội huyện. 

 



 

c) Các xã, thị trấn  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân;  

- Trưởng Công an; 

- Công chức: Tư pháp - Hộ tịch; Thương binh – Xã hội; Địa chính – Xây 

dựng. 

2. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19/4/2019 (thứ 

Sáu). 

b) Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 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 tốt./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

                       

 

                        


