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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022  

 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng kính mời: 

 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

- Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư; 

- Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh,  Hội luật gia tỉnh;  

  Hội công chứng viên tỉnh. 
 

 

 

    Tới dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 

2022 theo Văn bản số 4715/BTP-VP ngày 14/12/2021 của Bộ Tư pháp, cụ thể: 

 1. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang: đồng chí Nguyễn Văn Sơn, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Thời gian: Từ 7 giờ 30, ngày 21 tháng 12 năm 2021. 

 3. Thành phần:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường Trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

-  Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Pháp chế, Hội đồng nhân 

dân tỉnh; 

 - Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh; 
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 - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh; Chủ tịch Hội luật gia tỉnh; Chủ tịch Hội 

Công chứng viên tỉnh. 

 - Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh; Trưởng Phòng Tư pháp: Thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, 

huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn. 

 4. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 5. Giao Giám đốc Sở Tư pháp: 

a) Chuẩn bị nội dung tham luận phục vụ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phát 

biểu tại Hội nghị, trong đó tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác tư pháp trong năm 2022 và các năm tiếp theo; hoàn thành, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh trước ngày 19/12/2021. 

b) Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của 

Sở Tư pháp; Trưởng phòng Tư pháp: Thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn 

Dương, huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn. 

c) In ấn, phát tài liệu phục vụ Hội nghị. 

  d) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị 

nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị. 

6. Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh triệu tập đại biểu tham dự Hội 

nghị là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng 

thành phần, thời gian và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (mời dự HN);  

- Chủ tịch UBND tỉnh (Mời dự, chủ trì HN);                                                          

- Báo Tuyên Quang, Đài PT & TH tỉnh, 

Cổng TTĐT tỉnh (dự, đưa tin HN); 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;   

- Phòng QTTV, HC-TC; (chuẩn bị)                                                     

- Lưu: VT, NC (P. Hà)                         

 

    

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

(đã kđãý) 
 

 
 

 
 

Tạ Văn Dũng 
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