ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 226 /GM-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh về
việc tổng kết 05 thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị với nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần mời:
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng (có danh sách kèm theo);
- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin).
2. Nội dung: Tổng kết 05 thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3. Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào 14 giờ, ngày 11/7/2019.
4. Địa điểm: Hội trường tầng 2 trụ sở HĐND - UBND tỉnh.
5. Tổ chức thực hiện
- Sở Tư pháp chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị; chủ trì, phối hợp với Văn
phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; phối hợp
với Sở Nội vụ chuẩn bị công tác khen thưởng.
- UBND các huyện có trách nhiệm mời và tổ chức Đoàn đại biểu của
huyện là các đại diện tập thể, cá nhân có tên trong danh sách khen thưởng đến
dự đầy đủ.
Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ)
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