UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 178/VPUBND-HC

Sa Đéc, ngày 04 tháng 8 năm 2020

V/v mời họp

Kính gửi:
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm hồ sơ
xử lý vi phạm hành chính các đơn vị: Tư pháp,
Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Công
an, Kinh tế, Ban Chỉ huy quân sự, Y tế, Văn hoá
– Thông tin, Lao động – Thương binh & Xã hội,
Đội Quản lý trật tự đô thị;
- Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính, Công
an UBND các xã, phường (do UBND các xã,
phường mời).
Căn cứ công văn số 962/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 tháng 7
năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp về việc cử cán bộ, công chức tham
dự tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp
luật; chỉ số B1 năm 2020.
Căn cứ công văn số 1245/VPUBND-TCD-NC ngày 03 tháng 8 năm
2020 của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến
tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi
hành pháp luật.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, Văn phòng HĐND và UBND
thành phố kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ
công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2020 (thứ Năm).
- Địa điểm: Hội trường UBND thành phố.
Giao phòng Tư pháp thành phố phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung
Hội nghị tập huấn.
Giao Trung tâm Tin học thành phố phối hợp với Cổng Thông tin điện tử
Tỉnh chuẩn bị điểm cầu trực tuyến.
Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến tham dự./.
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCVP-Ne (dự);
- Lưu VT+ NC/Ngọc,as.

(Đã ký)
Lê Ngọc Quang Hồng
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