
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /HĐPHPBGDPL 
V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên 

quan đến phòng, chống Covid-19 

 

Nam Định, ngày     tháng     năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

               - Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

     - Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố Nam Định. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch số 14/KH-HĐPH ngày 

27/01/2021 Công tác năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Nam Định. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã giao Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội 

đồng biên soạn Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đợt cao 

điểm phòng, chống dịch Covid-19 (có tài liệu kèm theo). Nội dung tài liệu gồm 

02 phần: 

- Phần I. Nội dung một số văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; 

- Phần II. Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong 

thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên của Hội đồng, Hội đồng 

phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị liên quan quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống 

dịch Covid-19 theo nội dung của Tài liệu tới toàn thể cán bộ, nhân dân. 

Tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền được đăng tải tại Chuyên mục Phổ biến – 

Theo dõi thi hành pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp - Cơ 

quan thường trực Hội đồng (đường link https://sotuphap.namdinh.gov.vn). Trong 

quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp - 

Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (điện thoại: 0228. 

3.837.865, email: pbgdpl.stp@gmail.com) để được hướng dẫn, giải đáp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tich HĐPH PBGDPL tỉnh (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Để 

phối 

hợp 

thực 

hiện 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Tổ chức chính trị cấp tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh Nam Định; 

- Đài PTTH, Báo Nam Định; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Cù Đức Thuận 
 

https://sotuphap.namdinh.gov.vn/
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