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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật và tập huấn kỹ năng  

hòa giải ở cơ sở năm 2021 

 

 

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

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

  

Căn cứ Văn bản số 1188/STP-VP ngày 16/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh 

Điện Biên, về việc Đề nghị hỗ trợ kết nối Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật 

và tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021. UBND huyện Nậm Pồ kính mời 

đồng chí dự Hội nghị với các nội dung như sau: 

1. Hội nghị tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa 

giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên năm 2021  

1.1. Thời gian: Từ 07h30 ngày 23/9/2021 (Thứ năm).  

1.2. Thành phần mời dự 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ; 

- Đại diện lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp; 

- Tập huấn viên cấp huyện được thành lập theo Quyết định số 2346/QĐ-

UBND ngày 16/8/2019 của UBND huyện Nậm Pồ về việc công nhận Tập huấn 

viên cấp huyện thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện Nậm Pồ. 

2. Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2021  

2.1. Thời gian: Từ 14h00 ngày 23/9/2021 (Thứ năm).  

2.2. Thành phần mời dự 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ; 

- Đại diện lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp; 

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 

27/4/2021 của UBND huyện Nậm Pồ về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật.  

3. Phân công nhiệm vụ 

- Phòng Tư pháp huyện liên hệ với Sở Tư pháp để nhận tài liệu; phô tô tài 

liệu cho các đại biểu dự điểm cầu huyện, gửi bản mềm tài liệu lên Gmail chung 

của huyện; 
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- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp, cơ sở vật cần 

thiết phục vụ Hội nghị;   

- Trung tâm Viễn thông huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

huyện thực hiện kết nối đường truyền với điểm cầu tỉnh. 

Lưu ý: 

Đại biểu được mời tham dự Hội nghị đúng thành phần được mời, thực 

hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 

của cơ quan y tế. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng 

kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- LĐ. UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trinh 
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