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 Điện Biên, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị trong ngành 

 

Thực hiện văn bản số 2352/UBND-NC ngày 13/8/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới 

được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và triển khai một số 

nhiệm vụ công tác PBGDPL. 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại 

kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Tổng số 10 Luật, 21 Nghị quyết (Danh 

mục các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội 

khóa XIV được đính kèm theo văn bản số 2352/UBND-NC ngày 13/8/2020 

của UBND tỉnh Điện Biên) 

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến phải được tiến hành rộng rãi dân 

chủ, công khai, khoa học, chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với 

điều kiện của đơn vị. 

Tài liệu để tuyên truyền, phổ biến đề nghị các cơ quan, đơn vị khai 

thác trên trang thông tin điện tử của Chính phủ (www.Chính phủ.vn/) 

Nhận được văn bản này yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trong ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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