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GIẤY MỜI 

Dự Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐPH ngày 11/10/2022 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định về việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 

năm 2022,  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện mời các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tham dự Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và ra quân làm sạch môi 

trường biển tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Thường trực Huyện ủy; 

 - Thường trực HĐND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức, đoàn thể chính trị huyện; 

- Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện (theo Quyết 

định số 8253/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND huyện) 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện và 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Đồn Biên phòng Văn Lý, Đồn Biên phòng 

Cửa khẩu cảng Hải Thịnh; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 

  - Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

  2. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30, thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022. 

 3. Địa điểm: Hội trường UBND xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện giao: 

- Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL huyện phối hợp với các cơ 

quan liên quan chuẩn bị chương trình, tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ buổi lễ; 

- UBND xã Hải Lý mời Ban Thường vụ Đảng ủy xã tham dự buổi lễ;  

 Kính mời các đồng chí đến dự buổi lễ đầy đủ, đúng giờ./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Vinh Dự 
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