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GIẤY MỜI 

Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quán triệt triển 

khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư  và Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp 

luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2020 

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL); quán triệt Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; phát động hưởng ứng “Ngày Pháp 

luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2020. 

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

 * Ở tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (mời chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Văn phòng - Tỉnh 

ủy; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;  

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (theo Quyết định số 

1907/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh; giao Sở Tư pháp tin mời); 

- Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh (giao Sở Tư 

pháp tin mời); 

- Sở Tư pháp: Giám đốc; Phó Giám đốc và Trưởng, phó các phòng, đơn vị 

thuộc Sở (giao Sở Tư pháp mời); 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT và TH tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin. 

* Ở huyện, thành phố, thị xã: 

Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL và Trưởng phòng Tư pháp UBND 

các huyện, thành phố, thị xã. 

* Các tập thể và cá nhân được khen thưởng (giao Sở Tư pháp tin mời). 

 2. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 06/11/2020. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh. 
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Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND 

và UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

 Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó VP;  

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, NC1. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

       Phạm  Xuân  Phú 
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