
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 3 năm 2020 
V/v tăng cường công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trong 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

 
Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện Công văn số 958/BTP- QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020 

của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trong 

phòng, chống dịch Covid-19 (có bản sao gửi kèm); UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định tập 

trung quán triệt, thực hiện các nội dung của Công văn nêu trên; tổng hợp kết 

quả triển khai thực hiện của địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 25/3/2020. 

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, 

đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả chung của tỉnh và gửi 

về Văn phòng UBND tỉnh (qua VP8) trước ngày 27/3/2020. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website của tỉnh và VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 
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