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GIẤY MỜI 

 Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 

 

Thưc̣ hiêṇ Kế hoạch số 100/KH-HĐPH ngày 29/12/2020 của Hội đồng 

Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) về việc 

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và 

triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổ chức Hội 

nghị với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh. 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh theo Quyết định số 19/QĐ-

UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Thành viên Ban Thư ký của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh theo Quyết định 

số 03/QĐ-HĐPH ngày 14/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

- Đại diện các tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

Bằng khen. 

2. Nội dung:   

 - Tổng kết công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ công tác năm 2021.  

- Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác PBGDPL năm 2020. 

 3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00’, ngày 21/01/2021. 

 4. Địa điểm: Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy. 

 5. Tổ chức thực hiện 

- Tham luận tại Hội nghị: Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc; Phòng Tư pháp huyện Bình Gia chuẩn 

bị báo cáo tham luận (Nội dung tập trung vào những kết quả triển khai công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị; những cách làm mới, sáng tạo, 

phổ biến pháp luật có hiệu quả đã được triển khai thực hiện; những khó khăn 



2 

vướng mắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đề xuất, kiến nghị…), 

tham luận gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/01/2021 để tổng hợp. 

- Sở Tư pháp chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị; phối hợp với Sở Nội vụ 

chuẩn bị công tác khen thưởng. 

- Sở Nội vụ chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia tại Hội nghị. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin); 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, HC-QT, TTTHCB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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