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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi: ..............................................................................
Thực hiện 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; Giấy mời số 1204/GM-STP ngày
17/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về việc dự Hội nghị phổ biến pháp luật
năm 2021.
UBND huyện tổ chức dự họp trực tuyến Hội nghị phổ biến pháp luật năm
2021 do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức, cụ thể như sau:
1. Thời gian: ½ ngày; khai mạc vào hồi 14h00 ngày 23/9/2021 (Thứ năm).
2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (tầng 3) trụ sở UBND huyện.
3. Thành phần:
- Đại diện Thường Trực HĐND huyện;
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện;
- Báo cáo viên cấp huyện (theo Quyết định số 1664/QĐ-CTUBND ngày
28/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật
cấp huyện, có Quyết định gửi kèm).
4. Nội dung:
Giới thiệu nội dung cơ bản và điểm mới của các văn bản sau:
- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày của Chính phủ Quy định thi hành Bộ
luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020;
- Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
- Giới thiệu Bộ Pháp điển về pháp luật Việt nam;
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
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- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy
tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
Lưu ý:
- Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp
(tại địa chỉ http://stp.dienbien.gov.vn/portal/Home/default.aspx mục Hệ thống
văn bản). Đề nghị các đại biểu chủ động chuẩn bị tài liệu Hội nghị.
- Đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
5. Tổ chức thực hiện:
- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, yêu cầu Công an huyện, Phòng
Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Phòng Lao động-TB&XH, Trung tâm quản lý đất đai huyện, Văn phòng
HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa - thông tin, Phòng Nội vụ huyện, Phòng
Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, Phòng Dân
tộc huyện, chuyển văn bản này đến các báo cáo viên cấp huyện đang công tác tại
cơ quan, đơn vị.
- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Bố trí phòng họp trực tuyến và cử
công chức vận hành thiết bị Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện.
- Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để
tổ chức dự hội nghị đạt hiệu quả.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân đến làm việc đúng thời
gian, địa điểm và thành phần./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lưu: VT; PTP.
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