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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 

_____________ 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND 
thành phố Lạng Sơn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 102/KH-
UBND ngày 22/3/2019 của UBND thành phố về tổ chức Hội nghị tuyên truyền 
Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 
và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở; công tác xử lý 
vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; UBND thành phố tổ chức 
Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 với thành phần, thời gian, 
địa điểm, nội dung như sau: 

 1. Thành phần: 100 đại biểu gồm: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Hoàng Đồng; 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hoàng Đồng; 

- Toàn bộ thành viên các tổ hòa giải, người có uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số tại các thôn trên địa bàn xã Hoàng Đồng.  

(Đề nghị UBND xã Hoàng Đồng mời giúp) 

 2. Thời gian: 01 buổi sáng, khai mạc lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/7/2019. 

 3. Địa điểm: Hội trường UBND xã Hoàng Đồng  

          4. Nội dung: Tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở; Bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về Luật Hòa giải ở cơ sở, kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở. 

5. Chế đội hội nghị: Chi hỗ trợ cho đại biểu không hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước: Tiền, tài liệu, nước uống theo quy định hiện hành.        

 Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

   Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- VP HĐND-UBND TP; 
- Trang thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Hoàng Thái Lâm 

 


		2019-07-17T14:16:00+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




