
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    tháng  5  năm 2020 

V/v cử cán bộ tham gia Hội nghị bồi 

dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tư pháp; 

- UBND các xã: Trung Đông, Trực Chính, Việt Hùng, 

Trực Đạo, Trực Nội và các thị trấn: Cổ Lễ, Cát Thành. 

 Thực hiện Công văn số 464/STP-PBGDPL ngày 20/5/2020 của  Sở Tư 

pháp về việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; giới thiệu một số nội dung cơ 

bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Phòng Tư pháp cử cán bộ, 

công chức tham gia Hội nghị, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- 01 công chức của Phòng Tư pháp huyện; 

- Công chức Tư pháp-Hộ tịch của 07 xã, thị trấn. 

2. Thời gian: từ 7 giờ 30 phút, ngày 27/5/2020 (Thứ Tư). 

3. 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). 

Yêu cầu các đồng chí thuộc thành phần tham gia Hội nghị có mặt đầy đủ, 

đúng giờ./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thắng 
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