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GIẤY MỜI 

Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 

xử lý vi phạm hành chính năm 2020 
 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 10/01/2020 Quản lý nhà 

nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính  trên địa bàn huyện Cao 

Lộc năm 2020, UBND huyện Cao Lộc phói hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính. 

1. Nội dung tập huấn 

- Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính;  

- Hướng dẫn kỹ năng, lập, soạn thảo biên bản vi phạm hành chính và dự 

thảo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo mẫu ban hành kèm theo Nghị 

định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính 

phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. 

  2. Thời gian, địa điểm: Khai mạc hồi 8 giờ 00 phút ngày 21/9/2020.  Tại 

Hội trường B2, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn. 

  3. Thành phần:  

- Cấp huyện:  

+ Công an huyện (06 đại biểu);  

+ Phòng Tư pháp huyện (02 đại biểu);  

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (02 đại biểu). 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (02 đại biểu). 

+ Đội quản lý trật tự xây dựng huyện (02 đại biểu). 

- Cấp xã: Mỗi xã, thị trấn 01 Trưởng Công an xã; 01 công chức Địa 

chính- Xây dựng. 



4. Tài liệu: Các văn bản có liên quan đến XLVPHC (Sở Tư pháp chuẩn bị). 

5. Báo cáo viên: Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp. 

Trân trọng mời các đại biểu tham dự hội nghị đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

  

 Nơi nhận:                                                                                                                                    
- Như thành phần mời; 

- CT các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT, TP.       

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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