
 ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           HUYỆN NHƯ XUÂN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  

           Số:         /QĐ-UBND               Như Xuân, ngày       tháng 6 năm 2021 

      
QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập đoàn 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; 

 Thực hiện kế hoạch số: 140/KH-UBND, ngày 8 tháng 06 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tham gia "Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật,tuyên truyền 

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

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Điều động các ông, bà có tên sau tham gia  Cuộc thi Báo cáo viên 

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

năm 2021 

 1. Ông: Dương Văn Mến, Trưởng Phòng Tư pháp , Trưởng Đoàn 

 2. Ông: Bùi Minh Luyến, Phó trưởng phòng Tư pháp, Báo cáo viên tham gia 

cuộc thi 

 3. Bà: Đỗ Thùy Liên, Chuyên viên phòng Tư pháp, Thành viên 

 4. Ông: Quách Xuân Hùng, Chuyên viên phòng Tư pháp, Thành viên 

 5. Bà: Lê Thị Vân, Công chức Tư pháp- hộ tịch UBND xã Thanh Quân, 

Tuyên truyền viên pháp luật tham gia cuộc thi  

 Điều 2. Các thành viên được điều động  tham gia tập luyện tại huyện từ 

ngày 28/6/2021 đến hết ngày 2/7/2021, tham gia hội thi tại Thành Phố Thanh Hóa 

từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 15/7/2021, và được hỗ trợ một phần kinh phí trong 

thời gian tham gia tập luyện tại huyện và dự thi tại tỉnh theo quy định hiện hành 

của nhà nước. Giao Trưởng Phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch tập luyện tại 

huyện, hướng dẫn, quản lý chuẩn bị các điều kiện tham gia  Cuộc thi tại tỉnh đạt 

kết quả tốt. 



 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và tự giải thể đến khi kết thúc 

cuộc thi. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch, 

Trưởng phòng Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông 

(bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3 (thực hiện);                      PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT, TP. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         Nguyễn Đức Đồng 
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