
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NẬM PỒ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
Số:             /GM-UBND        Nậm Pồ, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Tham gia Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật  

về phòng, chống tham nhũng, các quy định về kiểm soát tài sản 

 thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức  

 

   

  Kính gửi:............................................................................................ 

................................................................................................................................. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1431/KH-UBND ngày 05/11/2019 về thực hiện Đề 

án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Nậm Pồ; Kế hoạch số 1694/KH-UBND 

ngày 09/11/2020 của UBND huyện Nậm Pồ về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; 

UBND huyện Nậm Pồ tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập cho cán 

bộ, công chức, viên chức và trân trọng kính mời các đại biểu về tham gia tập 

huấn với các nội dung như sau: 

1. Thời gian tập huấn: Dự kiến 02 ngày, khai mạc hồi 08 giờ (Thứ 5) 

ngày 30/9/2021. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường HĐND-UBND huyện. 

3. Thành phần: 

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã, công chức văn phòng UBND các xã (tham mưu 

công tác PCTN);  

- Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng) các trường học thuộc huyện. 

4. Nội dung tập huấn: 

Tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các quy định 

về kiểm soát tài sản thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức (Luật Phòng 

chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị).  
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Lưu ý: 

Đại biểu được mời tham dự Hội nghị đúng thành phần được mời, thực 

hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 

của cơ quan y tế. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng 

kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm./. 

 Nơi nhận: 

 - Như  thành phần mời; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Thanh tra huyên; 

- Lưu: VT.                   

 TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Quang Trinh 
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