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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Kế hoạch số 410/KHPH-HLG ngày 16/9/2020 của Sở Tư pháp – Hội 

Luật gia tỉnh về phối hợp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở. UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên địa bàn huyện. 

1. Thành phần 

* Ở tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh; 

- Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư 

pháp (Dự và giảng bài). 

* Ở huyện: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện; 

- Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Tư pháp; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thông (dự và đưa tin). 

* Ở xã, thị trấn: 

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch (01 người);  

- Tổ trưởng tổ hòa giải trên địa bàn toàn huyện; 

- Hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Trường Sơn. 

(Thành phần ở xã, thị trấn; thôn, tổ dân phố nhờ Văn phòng các xã, thị trấn tin mời) 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 02/10/2020 

3. Địa điểm: Hội trường gác II – UBND huyện 

Giao Phòng Tư pháp chuẩn bị chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như TP mời; 

- Đ/c Hùng – PCT UBND huyện (Mời chủ trì); 

- Đ/c Vân, Trường (Bố trí họp); 

- Lưu: VT, TP. 

- Gửi: VB điện tử. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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