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GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh  

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2019, Hội đồng 
PHPBGDPL tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:  

1. Thành phần 
- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng PHPBGDPL tỉnh. 
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh  tại Quyết định số 2281/QĐ-

UBND ngày 29/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
- Thành viên Ban Thư ký của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tại Quyết định 

số 02/QĐ-HĐPH ngày 13/11/2017 của Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh. 
2. Nội dung  
- Tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 

luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; phương hướng, 
nhiệm vụ công tác năm 2019. 

- Tổng kết hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL năm 2018, triển khai 
nhiệm vụ công tác năm 2019. 

- Thông qua dự thảo Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 
Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019  của UBND tỉnh;  Kế hoạch hoạt động của 
Hội đồng PHPBGDPL năm 2019. 

3. Thời gian, địa điểm 
Từ 14 giờ, ngày 08/01/2019 (thứ Ba), tại Hội trường tầng IV, Sở Tư pháp. 

4. Phân công nhiệm vụ: 
- Giao Sở Tư pháp chuẩn bị báo cáo, tài liệu theo nội dung cuộc họp. 
- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  

(Gửi kèm theo Giấy mời 02 dự thảo Kế hoạch) 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin); 
- CPVP UBND tỉnh,  
các phòng: NC, TH, HC-QT, TTTHCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội  
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