
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:           /UBND-VP8 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Nam Định, ngày         tháng 12 năm 2021 
V/v thông báo văn bản quy 

phạm pháp luật mới ban hành 
 

 

 

  Kính gửi:  

        - Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

    

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn 

bản quy phạm pháp luật sau: 

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về xuất nhập cảnh; 

- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

ma túy; 

- Nghị định 106/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; 

- Nghị định số 113/2021/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi 

hành án tạm giữ, tạm giam; 

- Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn. 

UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các 

huyện, thành phố biết, truy cập vào Cổng thông tin điện tử Chính phủ tải nội 

dung văn bản nêu trên về nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website tỉnh; 

- Website Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 
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