
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:       /UBND-TP

V/v tăng cường tuyên truyền 
PBGDPL về phòng, chống Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày       tháng 9  năm 2021

Kính gửi: 
    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- Các Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện;
                        - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1054/STP-XD&PBPL ngày 10/9/2021 của Sở Tư 
pháp tỉnh Hải Dương về việc tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống 
Covid-19.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp tại 
nhiều địa phương, để thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, 
UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, UBND huyện yêu cầu Phòng Tư 
pháp cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện, Hội đồng PHPBGDPL 
huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo tuyên 
truyền PBGDPL xã, thị trấn tiếp tục quan tâm tăng cường công tác PBGDPL về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung cụ thể sau:  

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội 
dung pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh Hải Dương hướng dẫn tại Công văn số 79/CVHĐPH ngày 
21/01/2021; Công văn số 114/CV-HĐPH ngày 01/02/2021. 

2. Nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trên địa bàn khai 
thác, sử dụng thông tin PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Bộ tài 
liệu, infographic do Bộ Tư pháp biên soạn, tổng hợp được Sở Tư pháp đăng trên 
Trang Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (tại địa chỉ: 
http://pbgdpl.haiduong.gov.vn). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về 
UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) hoặc phản ánh trực tiếp về Sở Tư pháp (qua 
Phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật; điện thoại: 02203.833650)./.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.
                                                                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Khổng Quốc Toản

http://pbgdpl.haiduong.gov.vn



		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-15T10:32:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-15T10:54:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-15T10:54:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-15T10:54:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




