
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  Số:         /UBND-TP Trực Ninh, ngày 18 tháng  5  năm 2022 

V/v cử cán bộ, công chức tham gia 

Hội nghị bồi dưỡng pháp luật 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

Thực hiện Công văn số 505/STP-PBTDTHPL ngày 11/5/2022 của Sở Tư 

pháp; UBND huyện cử 08 cán bộ, công chức của huyện tham dự Hội nghị bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức, gồm: 

1. Ông: Trần Văn Đỗ, Trưởng phòng Tư pháp. 

2. Ông: Nguyễn Đại Đằng, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường.  

3. Ông: Nguyễn Thế Anh, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường.  

4. Ông: Vũ Xuân Đạt, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện. 

5. Ông: Trần Văn Đức, Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện. 

6. Ông: Phan Tùng, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

7. Ông: Nguyễn Ngọc Toàn, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

8. Ông: Phạm Văn Minh, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 20/5/2022 (Thứ sáu). 

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 4, trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Nam Định (địa chỉ: 

số 325, đường Trường Chinh, thành phố Nam Định). 

Nội dung Hội nghị: 

- Chuyên đề 1: Tình hình thực hiện hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư; 

Kết quả thực hiện các dự án có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế -xã hội 

trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua. 

- Chuyên đề 2: Pháp luật về đất đai (trong đó trọng tâm về công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng 

điểm về kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định). 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan thông báo thành phần 

tham dự Hội nghị của cơ quan mình đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Văn Dương 
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