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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử công chức tham gia cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật,  

tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" 

                                                            

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHƯ XUÂN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 

47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

 Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc tổ chức cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 Xét tờ trình Số 04/TTr - TP  ngày 10/06/2021 của Phòng Tư pháp về việc đề nghị 

cử công chức xã tham gia cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay cử  bà: Lê Thị Vân 

Chức danh: Công chức Tư pháp- Hộ tịch  

Đơn vị công tác: UBND  xã Thanh Quân - huyện Như Xuân - tỉnh Thanh Hoá 

Được cử tham gia cuộc thi " Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. 

 Điều 2. Bà Lê Thị Vân chịu trách nhiệm tham gia cuộc thi và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chuyên môn được giao theo quy định. Lương và quyền lợi khác được 

hưởng theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp, 

Chủ tịch UBND xã Thanh Quân và bà Lê Thị Vân chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận :                                                                          
- Như Điều 3;   

- Sở Tư pháp (để báo cáo);  

- Lưu: VT, TP. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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