UBND TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

_____________________________________

Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Sè: 136 /GM-SNN

GIẤY MỜI
Kính gửi:

…………………………….………………………………………..

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-SNN ngày 27/02/2020 về phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 646/KH-SNN ngày 30/3/2020 về thực hiện công
tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Sở
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị
định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Thành phần mời:
- Đại diện Lãnh đạo Sở;
- Lãnh đạo Văn phòng Sở, cán bộ pháp chế Sở;
- Lãnh đạo và công chức, viên chức Thanh tra Sở;
- Các Chi cục thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành:
+ Lãnh đạo Chi cục;
+ Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính;
+ Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác xử lý
vi phạm hành chính;
+ Các thành viên Ban phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Sở.
Thời gian:

14h00’ ngày 24/11/2020 (thứ ba).

Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.
Đề nghị các đồng chí có trong thành phần sắp xếp công việc để tham dự Hội
nghị đông đủ, đúng giờ./.
N¬i nhËn:
- Như thành phần mời;
- L-u VT-VP.
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