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TH NG B   

Tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” 

 

Thực hiện Giấy mời số 76/GM-STP ngày 23/11/2022 của Sở Tư pháp về 

tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính”, Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc tổ chức tiếp 

sóng Lễ tổng kết Cuộc thi tại điểm cầu huyện như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 25/11/2022 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường số 2 - Tầng 5, UBND huyện. 

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các ngành cấp huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp. 

* Ở xã, thị trấn: 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

4. Phân c ng nhi m v : 

-   n phòng HĐND-UBND huyện: Bố trí hội trường, điều kiện đảm bảo; 

- Trung tâm  iễn thông huyện: Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ 

Hội nghị. 

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đ ng thời gian./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CH NH VĂN PHÒNG 

PHÓ CH NH VĂN PHÒNG 
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