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GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến các Luật mới 

 

 Thực hiện Giấy mời số 636/GM-STP ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến các luật mới, UBND 

huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị tại điểm cầu huyện Mường Lát. 

1. Thành phần mời dự tại điểm cầu UBND huyện Mường Lát 

a) Cấp huyện 

 Chủ trì Hội nghị Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Phụ trách Công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

b) Đại biểu mời tham dự Hội nghị trực tuyến 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân 

huyện, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật  

cấp huyện. 

 - Trưởng Công an huyện; Đồn Trưởng các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện. 

 c) Cấp xã, thị trấn 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn. 

2. Nội dung Hội nghị trực tuyến 

Phổ biến quán triệt các luật như Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Luật 

Biên phòng Việt Nam; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-KL/TW (khóa XI) và Kế 

hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch 

hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

3. Thời gian 

½ ngày, khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 25/10/2021 (Thứ 2). 

4. Địa điểm 

Tại Phòng họp Tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện Mường Lát. 

5. Tổ chức thực hiện 



- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các đơn vị có liên 

quan đảm bảo các điều kiện về đường truyền tiếp sóng và phát trực tiếp các nội 

dung Hội nghị. 

- Giao Trung Tâm y tế huyện thực hiện các biện pháp đảm bảo các yêu cầu 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời đại biểu tham dự Hội nghị đúng 

thành phần và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, TP. 

TL.CHỦ TỊCH                                  

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                       

 

 

 

Lưu Vũ Hiền 
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