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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:             /TB-UBND       Ngọc Hồi, ngày         tháng         năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

 về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020 
 

  

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 1791/KH – UBND ngày 07/08/2020 

của UBND huyện về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện thông báo 

triệu tập đại biểu về dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2020, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần về dự Hội nghị: 

1.1. Đối với cấp xã, thị trấn: 

- Chủ tịch UBND và các Phó chủ tịch được giao quyền xử phạt VPHC về 

lĩnh vực tham gia. 

- Công chức Tư pháp –hộ tịch; Địa chính - xây dựng; cán bộ, chiến sỹ công 

an xã và một số công chức khác được giao nhiệm vụ công vụ tham mưu về lĩnh 

vực xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương.  

(Có danh sách gửi kèm theo) 

1.2. Đối với các phòng, ban, ngành cấp huyện: 

- Lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền hoặc được giao quyền ban hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012. 

- Công chức được giao thực thi công vụ tham mưu về lĩnh vực xử phạt vi 

phạm hành chính của cơ quan, đơn vị. 

(Có danh sách gửi kèm theo) 

 2. Địa điểm tổ chức Hội nghị: Tại Hội trường chung huyện Ngọc Hồi. 

3. Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 10 năm 2020 (thứ Ba). 

4. Chế độ Hội nghị: Thưc hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước. 

 5. Tổ chức thực hiện: 

 - Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, 

trang trí hội trường và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ Hội nghị. 

 - Trung tâm Văn hóa, thể thao, Du lịch và Truyền thông chuẩn bị tốt các 

điều kiện về loa đài, âm thanh, ánh sáng phục vụ Hội nghị. 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông; Trang thông tin 

điện tử huyện về dự và đưa tin. 



* Lưu ý: 

+ Tài liệu Hội nghị được gửi đến Ủy ban nhân xã, thị trấn và các phòng, 

ban, ngành kèm theo công văn này để nghiên cứu trước. 

 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các 

cơ quan, đơn vị biết chỉ đạo, triệu tập đại biểu về tham dự Hội nghị đông đủ, đúng 

thành phần, thời gian./.  

Nơi nhận:                                
- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (t/h); 

- Phòng Tư pháp huyện (t/h); 

- Lưu: VT, TH. 
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