
 

 

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

luật mới ban hành 

Nam Định, ngày 22 tháng 04 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 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 thông báo đến các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

văn bản quy phạm pháp luật sau:  

Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ 

“Nghị quyết phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện 

toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV” 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị chủ động 

khai thác văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội và căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Như trên (để thực hiện); 

- CổngTTĐT Sở; 

- Lưu: VT,VP 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Đức Trọng 
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