
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 334/STP-PBGDPL 
V.v tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật liên quan đến phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

Nam Định, ngày  07  tháng 4  năm 2020 

Kính gửi: - Các Sở, ngành của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt 

cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, 

Sở Tư pháp đã biên soạn Tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

trong thời gian 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 Covid-19; 

- Phần II. Hướng dẫn tuyên truyền một số quy định của pháp luật liên 

quan đến phòng, chống dịch Covid-19. 

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

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

gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố Nam Định 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 

giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp (đường link: 

http://sotuphap.namdinh.gov.vn).  Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin liên 

quan đề nghị liên hệ Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (email: 

pbgdpl.stp@gmail.com)./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Đ.c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Nghĩa 
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