
 

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:  499  /SLĐTBXH-VP 
V/v thông báo văn bản quy phạm pháp 

luật mới ban hành 

Nam Định, ngày   13  tháng  04 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử của Sở. 
 

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác về việc phổ biến, hướng dẫn 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản sau: 

- Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;  

- Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 quy 

định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ 

thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm canh gác 

bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; 

- Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định 

việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 

Yêu cầu Ban biên tập đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở để 

các đơn vị khai thác, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,VP 

GIÁM ĐỐC 
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