
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Vụ Bản, ngày 26 tháng 9 năm 2022

GIẤY MỜI
Dụ’ hội nghị tập huấn công tác quản lý thi hành án hình sự 

tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2022

Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời:
1. Thành phần mòi:
* Ở huyện:
- Đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện Vụ Bản;
- Đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ Quốc huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Hội Nông dân huyện;
- Đại diện lãnh đạo các đon vị thuộc UBND huyện: Phòng Văn hóa Thông tin, 

Trung tâm VH-TT-TT; Phòng Lao động Thuơng binh và Xã hội; Phòng Tu pháp; 
Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Ban chỉ huy quân sự.

* Ớ xã, thị trấn: Đại diện lãnh đạo ƯBND phụ trách công tác thi hành án hình 
sụ tại cộng đồng và tái hòa nhập tại cộng đồng;

Tới dự hội nghị tập huấn công tác quản lý thi hành án hình sụ tại cộng đồng và 
tái hòa nhập cộng đồng năm 2022.

2. Thòi gian: 01 ngày, 29/09/2022. Khai mạc lúc 07giờ 30 phút.
2. Địa diêm: Trung tâm chính trị huyện.
ƯBND huyện giao: Công an huyện phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh 

đê nghị hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, nội dung tập huấn. Mời giảng viên triển khai các nội 
dung tập huấn. Đồng thời, triệu tập các thành phần tập huấn của đơn vị mình.

Đe nghị các đại biểu về dụ hội nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 
chống dịch theo quy định.

Kính mời các đại biểu về dụ hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (để b/c);
- Như trên;
- Công an huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CAH.

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VẤN PHÒNG
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