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GIẤY MỜI  

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số  

điều của Luật Giám định tư pháp 
  

 

 

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

                       ............................................................................................. 

 

Thực hiện Công văn số 4561/BTP-BTTP ngày 08/12/2020 của Bộ Tư 

pháp về việc chuẩn bị tổ chức và nội dung Hội nghị trực tuyến triển khai Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Uỷ ban nhân dân tỉnh 

kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu. 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 250 

của tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Tài chính, Văn phòng 

UBND tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu. 

- Đại diện công chức làm công tác giám định tư pháp tại các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Các tổ chức giám định tư pháp công lập gồm: Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh; Trung tâm giám định pháp y - Sở Y tế; Trung 

tâm đăng kiểm xe cơ giới - Sở Giao thông Vận tải; Trung tâm Giám định chất 

lượng xây dựng - Sở Xây dựng. 

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

Thông tin điện tử tỉnh dự và đưa tin. 

2. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Buổi sáng, từ 08 giờ, ngày 18/12/2020 (Thứ sáu). 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu. 
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3. Tài liệu Hội nghị: Giao Sở Tư pháp in sao, phát tài liệu cho các Đại 

biểu dự Hội nghị. 

Thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân 

tỉnh kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và thành phần./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- V, CB; 

- Lưu: VT, Th3. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hồng Thái 
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