
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

Số:   498/SLĐTBXH-VP 

V/v thông báo văn bản mới ban 

hành Quý I/2021 

Nam Định, ngày  13  tháng 04 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở;  

- Các đơn vị nghiệp trực thuộc Sở;  

- Ban biên tập Cổng TTĐT Sở.   

 

Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và phổ 

biển biến, giáo dục pháp luật quy định tại Kế hoạch 53/KH-SLĐTBXH ngày 

31/12/2021 của Sở về việc triển khai công tác tư pháp và nhiệm vụ pháp chế 

năm 2021; Kế hoạch 52/KH-SLĐTBXH ngày 24/12/2020 về việc duy trì và áp 

dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo: 

- Danh mục văn bản QPPL mới ban hành, có hiệu lực thi hành từ quý I 

năm 2021. Phụ lục số 01 (đính kèm) 

- Danh mục tài liệu bên ngoài của HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015. Phụ lục số 02 (đính kèm) 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Ban biên tập Cổng 

thông tin điện tử của Sở rà soát, đăng tải toàn văn các văn bản tại phụ lục 01 và 

02 nên trên; Các phòng nghiệp vụ rà soát tham mưu triển khai, tổ chức thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,VP 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Đức Trọng 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 01 

Danh mục văn bản QPPL Quý I năm 2021 

(Kèm theo Công văn số    498   /SLĐTBXH-VP ngày   13 /4/2021 của Sở) 

 

STT Tên tài liệu Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Ngày hiệu 

lực 

I. VBQPPL CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1.  

Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền 

lương và thu nhập tháng đã đóng bảo 

hiểm xã hội 

23/2020/TT-

BLĐTBXH 
 30/12/2020  15/02/2021 

2.  

Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành, liên 

tịch ban hành 

 

22/2020/TT-

BLĐTBXH 

 30/12/2020  15/02/2021 

3.  

Thông tư Ban hành danh mục thiết bị 

đào tao tối thiểu trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề 

 

15/2020/TT-

BLĐTBXH 

 28/12/2020  15/02/2021 

4.  

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề 

 

16/2020/TT-

BLĐTBXH 

 28/12/2020  15/02/2021 

5.  

Thông tư Hướng dẫn việc thực hiện các 

quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ 

em 

 

14/2020/TT-

BLĐTBXH 

 28/11/2020  12/01/2021 

6.  

Thông tư Hướng dẫn việc thu thập, lưu 

trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh 

giá về tình hình tai nạn lao động và sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động nghiêm trọng 

 

13/2020/TT-

BLĐTBXH 

 27/11/2020  15/01/2021 

7.  

Thông tư Ban hành quy định cơ sở vật 

chất trong thực hành, thực nghiệm, thí 

nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt 

gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí 

 

12/2020/TT-

BLĐTBXH 

 27/11/2020  15/01/2021 

8.  

Thông tư Ban hành danh mục nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm 

11/2020/TT-

BLĐTBXH 
 12/11/2020  01/03/2021 

9.  

Thông tư Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều, khoản sau đây 

của Bộ luật Lao động về nội dung của 

Hợp đồng lao động, hội đồng thương 

lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh 

hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi 

con 

10/2020/TT-

BLĐTBXH 
 12/11/2020  01/01/2021 

II VBQPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1.  

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND Quy 

định mức chi và thời gian được hưởng 

hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

07/2021/NQ-

HĐND 
18/3/2021 28/3/2021 

http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146700
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146700
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146699
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146699
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146699
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146701
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146701
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146701
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146702
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146702
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146702
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146698
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146698
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146698
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145290
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145290
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145290
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145648
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145648
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145648
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146697
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146697
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146696
http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146696
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145831
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STT Tên tài liệu Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Ngày hiệu 

lực 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

2.  

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về việc 

thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Nam Định 

06/NQ-

HĐND 
18/3/2021 18/3/2021 

3.  

Nghị quyết Về kéo dài thời kỳ ổn định 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-

2020 đến hết năm 2021 

59/2020/NQ-

HĐND 
 08/12/2020  01/01/2021 

4.  

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định 

phân cấp nguông thu, tỷ lệ phân chia 

các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các 

cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 

và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-

2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Nam Định 

 

58/2020/NQ-

HĐND 

 

08/12/2020 

 

01/01/2021 

5.  

Nghị quyết Quy định chức danh, số 

lượng, mức phụ cấ, mức phụ cấp kiêm 

nhiệm chức danh đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở xã, phường, 

thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và 

mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia 

công việc của thôn (xóm), tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

53/2020/NQ-

HĐND 

 

08/12/2020 

 

01/01/2021 

6.  

Nghị quyết Ban hành Quy định về phân 

cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê 

duyệt phương án xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Nam Định 

 

57/2020/NQ-

HĐND 

 

08/12/2020 

 

01/01/2021 

7.  

Nghị quyết Ban hành Quy định về phân 

cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh Nam Định 

56/2020/NQ-

HĐND 

 

08/12/2020 

 

01/01/2021 

8.  

Nghị quyết Quy định mức phụ cấp hằng 

tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ 

cấp ngày công lao động đối với dân 

quân tỉnh Nam Định khi thực hiện 

nhiệm vụ 

54/2020/NQ-

HĐND 

 

08/12/2020 

 

01/01/2021 

9.  

Nghị quyết Ban hành quy định mức chi 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Nam Định 

 

55/2020/NQ-

HĐND 

 

08/12/2020 

 

01/01/2021 

III. VBQPPL CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

1.  

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

13/2021/QĐ-

UBND 
31/3/2021 10/4/2021 

http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145831
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145831
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145829
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145829
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145829
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145819
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145819
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145819
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145828
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145828
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145828
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145826
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145826
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145822
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145822
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145823
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145823
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145823
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STT Tên tài liệu Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Ngày hiệu 

lực 

tỉnh Nam Định ban hành kèm theo 

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định 

2.  

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Nam Định ban hành kèm 

theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định 

12/2021/QĐ-

UBND 
25/3/2021 10/4/2021 

3.  

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Nam Định ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2015 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Nam Định 

11/2021/QĐ-

UBND 
22/3/2021 01/4/2021 

4.  

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Nam Định, ban 

hành kèm theo Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

10/2021/QĐ-

UBND 
22/3/2021 01/4/2021 

5.  

Quyết định số 9/2021/QĐ-UBND ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 

pháp tỉnh Nam Định 

9/2021/QĐ-

UBND 
18/3/2021 01/4/2021 

6.  

Quyết định số 8/2021/QĐ-UBND sửa 

đổi, bổ sung một số quy định của Bộ 

Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 

ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 

của UBND tỉnh Nam Định 

8/2021/QĐ-

UBND 
10/3/2021 20/3/2021 

7.  

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Nam Định 

 

7/2021/QĐ-

UBND 

10/03/2021 20/03/2021 

8.  

Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Nam Định 

 

6/2021/QĐ-

UBND 

04/03/2021 15/03/2021 

9.  
Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí 

mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam 

5/2021/QĐ-

UBND 
03/03/2021 15/03/2021 

http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146863
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146863
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146863
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146862
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146862
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146862
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146860
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146860


 5 

STT Tên tài liệu Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Ngày hiệu 

lực 

Định 

10.  

Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài chính tỉnh Nam Định, ban 

hành kèm theo Quyết định số 

50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

 

4/2021/QĐ-

UBND 

03/03/2021 15/03/2021 

11.  

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn 

bản điện tử giữa các cơ quan hành 

chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc 

tỉnh Nam Định 

3/2021/QĐ-

UBND 
19/02/2021 01/03/2021 

12.  

Quyết định Ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ 

2/2021/QĐ-

UBND 
09/02/2021 01/03/2021 

13.  

Quyết định V/v ban hành Quy chế phối 

hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa 

bàn tỉnh Nam Định 

1/2021/QĐ-

UBND 
14/01/2021 01/02/2021 

14.  

Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh 

giá năm 2021 để xác định giá đất tính 

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

 

31/2020/QĐ-

UBND 

29/12/2020 09/01/2021 

15.  

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số 

quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo 

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam 

Định 

30/2020/QĐ-

UBND 
25/12/2020 10/01/2021 

16.  

Quyết định Ban hành Bộ đơn giá xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam 

Định 

28/2020/QĐ-

UBND 
03/12/2020 15/12/2021 

 
 
 

http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146858
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146858
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146858
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146796
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146796
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146792
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146792
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146790
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=146790
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145850
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145850
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145850
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145847
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145847
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145714
http://vbpl.vn/namdinh/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=145714


Phụ lục 02 

Danh mục tài liệu bên ngoài của HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

Quý I năm 2021 

(Kèm theo Công văn số        /SLĐTBXH-VP ngày     /4/2021 của Sở) 

BM-01.03 

TT Tên tài liệu 
Mã số/ ký 

hiệu 
Nơi ban 

hành 
Ngày ban 

hành 
Ghi 

chú 

1.  
Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp 

Thông tư 

19/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2020  

2.  

Quy đinh cơ sở thực hiện bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp 

Thông tư 

20/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2021  

3.  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 

tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội quy định chuẩn 

về chuyên môn , nghiệp vụ của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp 

Thông tư 

21/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2021  

4.  

Ban hành kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật Bộ Lao động - Thương binh và xã 

hội năm 2021 

Quyết định 

253/QĐ-

LĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
26/02/2021  

5.  

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Bộ luật lao động về lao 

động chưa thành niên 

Thông tư 

9/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
12/11/2021  

6.  

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho người lao động và người sử dụng 

lao động trong các loại hình doanh 

nghiệp năm 2021 

Quyết định 

254/QĐ-

LĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
26/02/2021  

7.  

Ban hành quy định cơ sở vật chất trong 

thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào 

tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho 02 

ngành, nghề: Cắt kim loại; kỹ thuật máy 

lạnh và điều hòa không khí 

Thông tư 

12/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
27/11/2020  

8.  

Ban hành danh mục nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, 

công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm 

Thông tư 

11/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
12/11/2020  

9.  

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành, liên 

tịch ban hành 

Thông tư 

22/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2020  

10.  
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và 

thu nhập tháng đã đóng BHXH 

Thông tư 

23/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2020  

11.  

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc thực hiện 

các quy định về chăm sóc thay thế cho 

trẻ em 

Thông tư 

14/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/11/2020  

12.  Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối Thông tư Bộ 28/12/2020  

https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140340&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021958
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140340&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021958
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140339&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021956
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140339&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021956
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140339&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021956
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140338&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021954
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140338&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021954
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140338&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021954
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140338&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021954
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140338&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021954
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140338&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021954
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139131&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139131&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139131&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139131&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138472&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014756
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138472&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014756
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138472&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014756
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013974
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137957&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012646
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137957&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012646
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137957&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012646
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137957&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012646
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137957&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012646
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137941&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012629
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137941&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012629
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137941&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012629
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137941&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012629
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138031&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012801
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138031&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012801
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138031&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012801
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137956&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012644
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137956&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012644
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137952&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012636
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137952&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012636
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137952&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012636
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137655&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011818
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TT Tên tài liệu 
Mã số/ ký 

hiệu 
Nơi ban 

hành 
Ngày ban 

hành 
Ghi 

chú 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ Cao 

đẳng cho 41 ngành, nghề 

15/2020/TT-

BLĐTBXH 

LĐTBXH 

13.  

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng cho 46 ngành, nghề 

Thông tư 

16/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
28/12/2020  

14.  

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác 

theo dõi tình hình pháp luật của Ngành 

LĐTBXH năm 2021 

Quyết định 

177/QĐ-

LĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
29/01/2021  

15.  

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Bộ luật lao động về nội 

dung hợp đồng lao động, hội đồng 

thương lượng tập thể, nghề, công việc có 

ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và 

nuôi con 

Thông tư 

10/2020/TT-

BLĐTBXH 

Bộ 

LĐTBXH 
12/11/2020  

16.  
Vv chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách 

mạng 

Công văn 

288/LĐTBX

H-KHTC 

Văn phòng 

Bộ Bộ 

LĐTBXH 

05/02/2021  

17.  

v/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán 

kinh phí chi quản lý bảo hiểm TNLĐ, 

BNN theo Quyết định số 1651/QĐ-

LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ 

Công văn 

5/ATLÐ-

KHTC 

Cục An toàn 

lao động Bộ 

LĐTBXH 

20/01/2021  

18.  

V/v triển khai thực hiện các quy định về 

lập danh mục, kế hoạch, dự toán, đấu 

thầu, quản lý và sử dụng vật tư và trang 

thiết bị y tế 

Công văn 

126/LĐTBX

H-KHTC 

Văn phòng 

Bộ Bộ 

LĐTBXH 

18/01/2021  

19.  
Công văn về việc thực hiện chế độ báo 

cáo trong đầu tư công 

Công văn 

5241/LĐTB

XH-KHTC 

Bộ 

LĐTBXH 
30/12/2020  

20.  
Chỉ thị về tổ chức Tết nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 

Chỉ thị 

1/CT-

LĐTBXH 

Văn phòng 

Bộ Bộ 

LĐTBXH 

27/01/2021  

21.  
KH thực hiện phòng, chống lao tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 

Kế hoạch 

39/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
31/03/2021  

22.  

KH thực hiện Chương trình Phòng ngừa 

và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 

2021 - 2025 

Kế hoạch 

38/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
30/03/2021  

23.  
KH triển khai tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Kế hoạch 

37/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
25/03/2021  

24.  
Kế hoạch triển khai “Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm” năm 2021 

Kế hoạch 

36/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
24/03/2021  

25.  
Kế hoạch triển khai “Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm” năm 2021 

Kế hoạch 

36/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
24/03/2021  

26.  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Nước thế giới (22/3) Ngày 

Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch 

Kế hoạch 

35/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
15/03/2021  

https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137655&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011818
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137655&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011818
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137671&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011828
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137671&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011828
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137671&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011828
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136855&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008122
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136855&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008122
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136855&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008122
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135172&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135172&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135172&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135172&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135172&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135172&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137240&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009807
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137240&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009807
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135931&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002854
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135931&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002854
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135931&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002854
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135931&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002854
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135752&t=tra_cuu_van_ban&xld=7001523
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135752&t=tra_cuu_van_ban&xld=7001523
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135752&t=tra_cuu_van_ban&xld=7001523
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135752&t=tra_cuu_van_ban&xld=7001523
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135064&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997648
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135064&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997648
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136436&t=tra_cuu_van_ban&xld=7005573
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136436&t=tra_cuu_van_ban&xld=7005573
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140679&t=tra_cuu_van_ban&xld=7024108
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140679&t=tra_cuu_van_ban&xld=7024108
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140632&t=tra_cuu_van_ban&xld=7023676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140632&t=tra_cuu_van_ban&xld=7023676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140632&t=tra_cuu_van_ban&xld=7023676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140632&t=tra_cuu_van_ban&xld=7023676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140433&t=tra_cuu_van_ban&xld=7022541
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140433&t=tra_cuu_van_ban&xld=7022541
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140316&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021941
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140316&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021941
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140343&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021967
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140343&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021967
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139437&t=tra_cuu_van_ban&xld=7018467
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139437&t=tra_cuu_van_ban&xld=7018467
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139437&t=tra_cuu_van_ban&xld=7018467
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TT Tên tài liệu 
Mã số/ ký 

hiệu 
Nơi ban 

hành 
Ngày ban 

hành 
Ghi 

chú 

Giờ Trái đất năm 2021 

27.  
KH kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính năm 2021 

Kế hoạch 

33/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
11/03/2021  

28.  
KH triển khai Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động năm 2021 

Kế hoạch 

34/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
11/03/2021  

29.  

KH thực hiện Chương trình Củng cố, 

phát triển và nâng cao chất lượng dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nam Định 

đến năm 2030 

Kế hoạch 

32/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
09/03/2021  

30.  

KH thực hiện Chương trình Củng cố, 

phát triển và nâng cao chất lượng dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nam Định 

đến năm 2030 

Kế hoạch 

32/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
09/03/2021  

31.  

KH thực hiện Chương trình phát triển 

công tác xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 

2021 - 2030 

Kế hoạch 

31/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
09/03/2021  

32.  
KH triển khai thực hiện Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm năm 2021 

Kế hoạch 

30/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
09/03/2021  

33.  

KH phát động phong trào thi đua trong 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Kế hoạch 

29/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
05/03/2021  

34.  

Kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định 

Kế hoạch 

37/KH-BCĐ 

UBND tỉnh 

Nam Định 
03/03/2021  

35.  

Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm 

hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật liên quan đến người 

dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025 

Kế hoạch 

27/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
26/02/2021  

36.  

Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công 

dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, các kỳ họp của 

Trung ương Đảng, Quốc hội và của tỉnh 

năm 2021 

Kế hoạch 

28/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
26/02/2021  

37.  

Kế hoạch tổ chức thực hiện Điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

Kế hoạch 

32/KH-BCĐ 

UBND tỉnh 

Nam Định 
26/02/2021  

38.  

KH kiểm tra việc triển khai, thực hiện 

KL số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng 

Kế hoạch 6 -

KH/BCS 

UBND tỉnh 

Nam Định 
25/02/2021  

39.  

KH bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Nam Định năm 2021 

Kế hoạch 

26/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
26/02/2021  

40.  

KH thực hiện Chương trình trợ giúp xã 

hội và phục hồi chức năng cho người 

tâm thần, trẻ em tự kỉ và người rối nhiễu 

Kế hoạch 

23/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
25/02/2021  

https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139437&t=tra_cuu_van_ban&xld=7018467
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139154&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017000
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139154&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017000
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139153&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016998
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139153&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016998
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139071&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016643
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139071&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016643
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139071&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016643
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139071&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016643
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139031&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016574
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139031&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016574
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139031&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016574
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139031&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016574
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138974&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016306
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138974&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016306
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138974&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016306
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138871&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015978
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138871&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015978
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138651&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015254
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138651&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015254
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138651&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015254
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138651&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015254
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138555&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015042
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138555&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015042
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138555&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015042
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138396&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014384
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138396&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014384
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138396&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014384
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138396&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014384
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138395&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014382
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138395&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014382
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138395&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014382
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138395&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014382
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138395&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014382
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138395&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014382
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138372&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014356
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138372&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014356
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138372&t=tra_cuu_van_ban&xld=7014356
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138272&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013876
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138272&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013876
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138272&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013876
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138174&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013520
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138174&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013520
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138174&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013520
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138092&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013254
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138092&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013254
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138092&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013254
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TT Tên tài liệu 
Mã số/ ký 

hiệu 
Nơi ban 

hành 
Ngày ban 

hành 
Ghi 

chú 

tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 

2021-2030, tỉnh Nam Định 

41.  

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy. 

Kế hoạch 

19/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
05/02/2021  

42.  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

20 năm Ngày toàn dân PCCC. 

Kế hoạch 

20/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
05/02/2021  

43.  

KH triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 

Kế hoạch 

21/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
05/02/2021  

44.  Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 

Kế hoạch 

17/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
04/02/2021  

45.  KH công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 

Kế hoạch 

18/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
05/02/2021  

46.  

KH kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 

2020 

Kế hoạch 

16/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
02/02/2021  

47.  
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm năm 2021. 

Kế hoạch 

15/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
29/01/2021  

48.  
Kế hoạch tập huấn Luật bảo vệ BMNN, 

Luật An ninh mạng. 

Kế hoạch 

13/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
29/01/2021  

49.  KH công tác pháp chế năm 2021 

Kế hoạch 

12/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
28/01/2021  

50.  

KH công tác năm 2021 của Hội đồng 

phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Nam Định 

Kế hoạch 

14/KH-

HĐPH 

Hội đồng 

PBGDPL 
27/01/2021  

51.  
KH theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2021 

Kế hoạch 

11/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
25/01/2021  

52.  

KH Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 

tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2021 

Kế hoạch 

10/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
21/01/2021  

53.  
Kế hoạch công tác phòng, chống tham 

nhũng năm 2021 

Kế hoạch 

7/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
20/01/2021  

54.  
KH triển khai thực hiện công tác Thi 

đua, Khen thưởng năm 2021 

Kế hoạch 

8/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
21/01/2021  

https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138092&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013254
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138092&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013254
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137455&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011061
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137455&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011061
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137455&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011061
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137455&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011061
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137455&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011061
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137455&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011061
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137455&t=tra_cuu_van_ban&xld=7011061
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137337&t=tra_cuu_van_ban&xld=7010350
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137337&t=tra_cuu_van_ban&xld=7010350
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137237&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009801
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137237&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009801
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137237&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009801
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137093&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009248
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137091&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009244
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137051&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137051&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137051&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137051&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008957
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136475&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006194
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136475&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006194
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136456&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006104
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136456&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006104
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136453&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006098
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136412&t=tra_cuu_van_ban&xld=7005676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136412&t=tra_cuu_van_ban&xld=7005676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136412&t=tra_cuu_van_ban&xld=7005676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136297&t=tra_cuu_van_ban&xld=7005046
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136297&t=tra_cuu_van_ban&xld=7005046
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136155&t=tra_cuu_van_ban&xld=7004502
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136155&t=tra_cuu_van_ban&xld=7004502
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136155&t=tra_cuu_van_ban&xld=7004502
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136155&t=tra_cuu_van_ban&xld=7004502
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135916&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002844
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135916&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002844
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135913&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002838
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135913&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002838
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TT Tên tài liệu 
Mã số/ ký 

hiệu 
Nơi ban 

hành 
Ngày ban 

hành 
Ghi 

chú 

55.  

KH thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2021 của tỉnh Nam Định 

Kế hoạch 

6/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
19/01/2021  

56.  

Kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Kế hoạch 

5/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
15/01/2021  

57.  

KH chuyển đổi số tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 

2030 

Kế hoạch 

120/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
31/12/2020  

58.  

Thực hiện công tác quản lý xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nam 

Định năm 2021 

Kế hoạch 

2/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
12/01/2021  

59.  

KH công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

Kế hoạch 

4/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
12/01/2021  

60.  

KH triển khai thực hiện chính sách trợ 

giúp pháp lý cho người khuyết tật có 

khó khăn về tài chính năm 2021 

Kế hoạch 

3/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
12/01/2021  

61.  Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021 

Kế hoạch 

1/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
06/01/2021  

62.  

KH phòng, chống bệnh Lở mồm long 

móng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 

2025 

Kế hoạch 

121/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
31/12/2020  

63.  
KH thực hiện phòng, chống lao tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 

Kế hoạch 

39/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
31/03/2021  

64.  

KH thực hiện Chương trình Phòng ngừa 

và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 

trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 

2021 - 2025 

Kế hoạch 

38/KH-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
30/03/2021  

65.  

QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, 

ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

Quyết định 

10/2021/QĐ

-UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
22/03/2021  

66.  
QĐ phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu 

tư năm 2021 tỉnh Nam Định 

Quyết định 

594/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
16/03/2021  

67.  

QĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 

1573/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 

2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. 

Quyết định 

582/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
15/03/2021  

https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135872&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002316
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135872&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002316
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135872&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002316
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135872&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002316
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135872&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002316
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135872&t=tra_cuu_van_ban&xld=7002316
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135626&t=tra_cuu_van_ban&xld=7000470
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135626&t=tra_cuu_van_ban&xld=7000470
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135626&t=tra_cuu_van_ban&xld=7000470
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135626&t=tra_cuu_van_ban&xld=7000470
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135616&t=tra_cuu_van_ban&xld=7000293
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135616&t=tra_cuu_van_ban&xld=7000293
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135616&t=tra_cuu_van_ban&xld=7000293
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135315&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998762
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135315&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998762
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135315&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998762
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135314&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998760
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135314&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998760
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135314&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998760
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135313&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998758
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135313&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998758
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135313&t=tra_cuu_van_ban&xld=6998758
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135054&t=tra_cuu_van_ban&xld=6997564
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1134834&t=tra_cuu_van_ban&xld=6996340
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1134834&t=tra_cuu_van_ban&xld=6996340
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1134834&t=tra_cuu_van_ban&xld=6996340
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140679&t=tra_cuu_van_ban&xld=7024108
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140679&t=tra_cuu_van_ban&xld=7024108
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140632&t=tra_cuu_van_ban&xld=7023676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140632&t=tra_cuu_van_ban&xld=7023676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140632&t=tra_cuu_van_ban&xld=7023676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140632&t=tra_cuu_van_ban&xld=7023676
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140332&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021825
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140332&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021825
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140332&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021825
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140332&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021825
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140332&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021825
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140332&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021825
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1140332&t=tra_cuu_van_ban&xld=7021825
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139352&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017940
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139352&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017940
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139305&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017582
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139305&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017582
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139305&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017582
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139305&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017582
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139305&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017582


 11 

TT Tên tài liệu 
Mã số/ ký 

hiệu 
Nơi ban 

hành 
Ngày ban 

hành 
Ghi 

chú 

68.  

QĐ Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông đường bộ giai 

đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 

2045 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Quyết định 

577/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
12/03/2021  

69.  

QĐ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 

2020 ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của 

UBND tỉnh Nam Định 

Quyết định 

8/2021/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
10/03/2021  

70.  

QĐ phê duyệt Chương trình hành động 

vì trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 

- 2030 

Quyết định 

535/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
09/03/2021  

71.  

QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành 

chính ban hành mới thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ, thuộc thẩm 

quyền quản lý, giải quyết của các Sở, 

ban, ngành (hoặc đơn vị sự nghiệp công 

lập được giao quyền tự chủ) và UBND 

cấp huyện 

Quyết định 

493/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
05/03/2021  

72.  

QĐ về việc phê duyệt Đề án nhân rộng 

mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp 

nhau trên địa bàn tỉnh Nam Định giai 

đoạn đến năm 2025 

Quyết định 

422/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
26/02/2021  

73.  

QĐ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, 

phát hành và quản lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nam Định 

Quyết định 

3/2021/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
19/02/2021  

74.  

QĐ phê duyệt danh sách bổ sung, thay 

thế cán bộ, công chức được cử đến làm 

việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 

Quyết định 

314/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
05/02/2021  

75.  
QĐ Về việc ban hành Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

Quyết định 

293/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
04/02/2021  

76.  

QĐ về việc phê duyệt kết quả rà soát, 

điều tra định kỳ, xác định hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2020 

Quyết định 

308/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
05/02/2021  

77.  

QĐ Về việc tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách 

tỉnh để mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người 

thuộc hộ cận nghèo; hộ gia đình làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Quyết định 

291/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
04/02/2021  

78.  

QĐ về việc ban hành danh mục, thang 

điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

của Bộ chỉ số CCHC của các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Quyết định 

279/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
02/02/2021  

https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017542
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017542
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017542
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017542
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139295&t=tra_cuu_van_ban&xld=7017542
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139037&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016586
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139037&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016586
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139037&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016586
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139037&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016586
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139037&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016586
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1139037&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016586
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138977&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016326
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138977&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016326
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138977&t=tra_cuu_van_ban&xld=7016326
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138672&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015276
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138672&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015276
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138672&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015276
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138672&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015276
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138672&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015276
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138672&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015276
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138672&t=tra_cuu_van_ban&xld=7015276
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138153&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013534
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138153&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013534
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138153&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013534
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1138153&t=tra_cuu_van_ban&xld=7013534
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137793&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012198
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137793&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012198
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137793&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012198
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137793&t=tra_cuu_van_ban&xld=7012198
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137236&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009799
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137236&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009799
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137236&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009799
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137236&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009799
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137094&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009250
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137094&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009250
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137073&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009242
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137073&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009242
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1137073&t=tra_cuu_van_ban&xld=7009242
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136971&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008754
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136971&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008754
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136971&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008754
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136971&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008754
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136971&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008754
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136971&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008754
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136834&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008100
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136834&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008100
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136834&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008100
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136834&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008100
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136834&t=tra_cuu_van_ban&xld=7008100
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TT Tên tài liệu 
Mã số/ ký 

hiệu 
Nơi ban 

hành 
Ngày ban 

hành 
Ghi 

chú 

79.  

QĐ ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định 

Quyết định 

268/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
29/01/2021  

80.  
QĐ phê duyệt Kế hoạch Giáo dục quốc 

phòng và an ninh năm 2021. 

Quyết định 

264/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
29/01/2021  

81.  

QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một 

phần 

Quyết định 

239/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
28/01/2021  

82.  

QĐ về việc giao nhiệm vụ điều hành 

UBND tỉnh và chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid 19 trong thời gian Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Quyết định 

175/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
21/01/2021  

83.  

QĐ v/v kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, 

rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố 

cáo đông người, phức tạp, kéo dài 

Quyết định 

186/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
21/01/2021  

84.  

QĐ Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính năm 2021 cho 

các đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam 

Định 

Quyết định 

195/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
22/01/2021  

85.  

QĐ v/v công bố Danh mục TTHC sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 

Quyết định 

87/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Nam Định 
13/01/2021  

 

https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136598&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006994
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136598&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006994
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136598&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006994
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136596&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006870
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136596&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006870
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136474&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006174
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136474&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006174
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136474&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006174
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136474&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006174
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136474&t=tra_cuu_van_ban&xld=7006174
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136015&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003482
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136015&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003482
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136015&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003482
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136015&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003482
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136014&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003480
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136014&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003480
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136014&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003480
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136011&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003474
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136011&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003474
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136011&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003474
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136011&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003474
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1136011&t=tra_cuu_van_ban&xld=7003474
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135473&t=tra_cuu_van_ban&xld=6999414
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135473&t=tra_cuu_van_ban&xld=6999414
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135473&t=tra_cuu_van_ban&xld=6999414
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135473&t=tra_cuu_van_ban&xld=6999414
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135473&t=tra_cuu_van_ban&xld=6999414
https://sldtbxhnamdinh.vnptioffice.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=1135473&t=tra_cuu_van_ban&xld=6999414
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