
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ YẾT KIÊU

Số: 98/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Yết Kiêu, ngày 20 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật

xã Yết Kiêu năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU

          Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Thực hiện công văn số 33/TP – TTV ngày 13/04/2022 của phòng tư pháp 
huyện Gia Lộc “ v/v kiện kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật năm 2022 “;

Xét đề nghị của công chức Tư pháp - hộ tịch xã Yết Kiêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã  Yết Kiêu năm 2022 
gồm các ông bà có tên sau: ( có danh sách cụ thể kèm theo ).

      Điều 2.  Đội ngũ tuyên truyền viên có nhiệm vụ tuyên truyền các văn bản 
pháp luật được ban hành có hiệu lực của các cơ quan có thẩm quyền, các chủ 
chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định 
của địa phương trên địa bàn xã năm 2022.

Điều 3.  Văn phòng HĐND - UBND xã và các ông ( bà ) có tên tại Điều 1 
căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: 
                 - Phòng Tư pháp huyện;
                 - Như điều 1;
                 - Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

                          Phạm Văn Du
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