
 
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PBGDPL TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:            /GM-HĐPH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Lai Châu, ngày        tháng       năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Dự hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả 

tại các bộ, ngành, địa phương” 

 

 

Kính gửi:…………………………………………………………………... 

                

               …………………………………………………………………... 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4546/KH-HĐPH ngày 07/12/2020 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về tổ chức hội nghị trực 

tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình phổ biến 

giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trân trọng kính mời 

đại biểu dự hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg và xây 

dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương” với nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Nội dung: 

- Quán triệt một số nội dung cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới theo tinh thần Kết luận số 

80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. 

- Trao đổi, thảo luận khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL, đề 

xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới. 

2. Thành phần: 

2.1. Đầu cầu trung ương: Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Trung ương: 

Chủ trì. 

2.2. Đầu cầu tỉnh: 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; 



- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Lai Châu;  

- Đại diện lãnh đạo: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, 

Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã San Thàng, phường Tân Phong, thành 

phố Lai Châu; 

- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh dự và đưa tin. 

3. Thời gian: ½ ngày; khai mạc 8h00 phút, ngày 15/12/2020. 

4. Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm hội nghị - văn hoá tỉnh Lai Châu. 

5. Chuẩn bị Hội nghị: Giao Sở Tư pháp chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ 

chức Hội nghị tại điểm cầu địa phương; chuẩn bị tài liệu phát cho các đại biểu 

dự Hội nghị. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trân trọng kính mời 

các đại biểu đến dự./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Ban quản lý Trung tâm HC- CT tỉnh; 

- Lưu: VT, Th3. 

  TM. HỘI ĐỒNG  

                    CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Thanh Hải 

 


		2020-12-12T15:47:39+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-12-14T09:46:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-12-14T09:46:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-12-14T09:46:46+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-12-14T09:46:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu<laichau@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




