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Trà Vinh, ngày     tháng 10 năm 2021    

 

GIẤY MỜI 
Về việc tham dự khai mạc Cuộc thi trực tuyến báo cáo viên pháp luật, 

 tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng  
tỉnh Trà Vinh năm 2021 

     

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 
về phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi) và 

Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh thành lập Ban Tổ 
chức, Tổ Thư ký Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng kính mời Quý đại biểu 

đến dự lễ khai mạc Cuộc thi, cụ thể: 

I. Thành phần tham dự: 

* Tại điểm cầu trung tâm Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi: 

1. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh. 

2. Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

3. Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

4. Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông. 

5. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi. 

6. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Trà Vinh dự và đưa tin. 

* Tại điểm cầu phòng thi trực tuyến cấp tỉnh: 

1. Đại diện Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi. 

2. Các thí sinh dự thi là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (theo danh sách dự 
thi). 

* Tại điểm cầu phòng thi trực tuyến cấp huyện 

1. Đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện. 

2. Đại diện lãnh đạo Phòng, Ban chuyên môn và đoàn thể huyện gồm: Tuyên 
giáo; Dân vận; Ủy ban mặt trận Tổ quốc; Cơ quan thanh tra, kiểm tra; Quân sự, 
Công an. 

4. Các thí sinh dự thi là báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên 
pháp luật cấp xã (theo danh sách dự thi). 

Ban Tổ chức nhờ Phòng Tư pháp tham mưu UBND cấp huyện mời giúp. 

II. Thời gian, địa điểm  

1. Thời gian: Cuộc thi khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2021. 

2. Địa điểm: 



- Tại điểm cầu trung tâm Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi: Hội trường 
trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông (Số 6 Trưng Nữ Vương, phường 1, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

- Tại điểm cầu phòng thi trực tuyến cấp tỉnh: Hội trường trực tuyến của các 
cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (Số 04 Nguyễn Thái Học, phường 1, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

- Tại điểm cầu phòng thi trực tuyến cấp huyện: Đề nghị UBND cấp huyện 
xem xét, bố trí và thông báo đến thí sinh dự thi biết (trang bị máy chiếu cho thí 

sinh sử dụng trong quá trình thi). 

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong Quý đại biểu sắp xếp công việc tham dự 

đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố  
(tham mưu t/h); 
- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp;       
- Lưu VT, VBPB&TDTHPL, BTCCT.                               
 
 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Lâm Sáng Tươi 
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