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GIẤY MỜI
Tham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt
vi phạm hành chính năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.
-

Thực hiện Quyết định số 454/QĐ-BTP ngày 21/02/2019 của Bộ Tư pháp
phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành
chính và theo dõi thi hành pháp luật; nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về quản
lý xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Tư
pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính năm
2019 tại tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở đề nghị phối hợp của Bộ Tư pháp, Sở Tư
pháp trân trọng kính mời các đơn vị có liên quan tham dự Hội nghị tập huấn do
Bộ Tư pháp tổ chức với các nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung tập huấn
- Một số vấn đề chung về xử phạt vi phạm hành chính và những điểm mới
trong xử phạt vi phạm hành chính của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.
- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc
phục hậu quả.
- Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành
quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính.
2. Thành phần tham dự, số lượng đại biểu
a) Thành phần tham dự
- Cấp tỉnh: Cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
của các sở, ban, ngành; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa
bàn tỉnh;
- Cấp huyện, cấp xã: Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND
một số xã, thị trấn;

- Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng: Đại diện lãnh đạo Phòng
Tư pháp, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố;
- Đại biểu là đại diện Sở Tư pháp (theo Giấy mời riêng của Bộ Tư pháp);
- Mời phóng viên Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đến
dự và đưa tin.
b) Số lượng đại biểu tham dự
Trên cơ sở Danh sách đại biểu ấn định tham dự Hội nghị tập huấn (gửi
kèm theo Công văn này), đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách cán bộ,
công chức tham dự tập huấn theo Mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn
và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 24/6/2019 để tổng hợp (Các đơn vị gửi trước
bản mềm về địa chỉ trangttstp@gmail.com).
3. Thời gian, địa điểm
a) Thời gian: 02 ngày (Ngày 27- 28/6/2019)
Khai mạc lúc 8h00 ngày 27/6/2018.
b) Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh (Giao tế).
4. Báo cáo viên
Báo cáo viên Bộ Tư pháp triển khai tại Hội nghị.
5. Kinh phí thực hiện
Các đơn vị cử đại biểu tham dự tập huấn tự đảm bảo kinh phí theo chế độ
tài chính hiện hành.
Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thời gian
quy định để Hội nghị tập huấn đạt kết quả./.
(Gửi kèm theo Giấy mời:
- Danh sách số lượng đại biểu ấn định tham dự Hội nghị tập huấn;
- Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Trang Thông tin ĐT Sở TP (đăng tải);
- Lưu: VT, TTr-PC.
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