
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 9 năm 2020 
V/v khai thác, sử dụng văn bản QPPL  

qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ. 
 

 

 

   

Kính gửi:  

        - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

    

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số văn bản sau: 

- Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định một 

số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại; 

- Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định về 

cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh; 

UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh 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; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Kha 
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