
ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN NAM TRỰC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 164/UBND-PTP 
V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền  

bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử 
đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 

2021-2026  
 

          Nam Trực, ngày 16 tháng 03 năm 2021 

                     Kính gửi: 

                                    - Các cơ quan, ban, ngành của huyện; 

                                    - UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/2/2020 về công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021 và Công văn số 175/STP-PBGDPL ngày 05/3/2021 của Sở Tư pháp 
tỉnh Nam Định về việc triển khai bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật phục vụ công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-
2026. 

 UBND huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật huyện cung 

cấp tài liệu tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khai thác 
sử dụng Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với điều kiện thực 
tế của đơn vị. (có tài liệu tuyên truyền kèm theo). 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Duật 
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