
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày          tháng  11  năm 2020

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ 

về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Công điện 
số 1397/CĐ-VPCP ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về 
việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về công tác xây dựng, 
hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật;

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì;

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại 
đầu cầu Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời dự:

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Hải Dương;

- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các đoàn thể trực 
thuộc (do Ủy ban MTTQ tỉnh mời và triệu tập);

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Luật gia tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 
dân tỉnh;

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo và công chức các phòng có liên quan của Sở Tư pháp;

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thường trú Báo 
Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (cử phóng viên theo dõi, 
đưa tin).
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2. Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ, ngày 24 tháng 11 năm 2020.

3. Địa điểm : Tại Hội trường Tầng 1 - Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

(số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương)

Đây là Hội nghị quan trọng, đề nghị các đại biểu bố trí thời gian tới dự 
đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời dự;
- TT Công nghệ Thông tin (để đưa tin);
- Phòng QT-TV (để phục vụ);
- Lưu: VT, NC.Th (25b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh Hùng
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