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GIẤY MỜI HỘI NGHỊ 
 

 

Nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến 

các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, khối đảng huyện và các xã, nâng cao tìm 

hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.   

 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị trên. 

1. Thành phần mời tham dự: 

a) Cấp huyện 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

 - Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, khối Đảng, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam và đoàn thể huyện; 

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

- Báo cáo viên pháp luật huyện.  

b) Cấp xã 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 

- Trưởng Công an; 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Công chức: Tư pháp, Văn phòng, Nội vụ, Văn hoá - Thông tin; 

- Lực lượng tuyên truyền viên pháp luật xã.  

(Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã thông báo cho các thành phần tham dự Hội 

nghị triển khai Luật của địa phương mình). 

2. Thời gian và địa điểm: 

a) Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15/3/2016 (thứ Ba).  

b) Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. 

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc 

đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để Hội nghị đạt kết quả cao./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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