
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-TCDNC 

V/v tổ chức triển khai Nghị 

quyết số 09/NQ-CP ngày 

29/01/2021 của Chính phủ 

Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2021 

 

 

                              Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

   

Ngày 29/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP phê duyệt 

kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; 

Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự Nhà nước; 

Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục được đăng trên Cổng thông tin điện tử 

pháp điển (phapdien.moj.gov.vn). Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy 

cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Nhà nước 

trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất 

quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử. 

Để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng và 

tìm kiếm thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

khai Nghị quyết số 09/NQ-CP đến công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Đồng thời thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển 

đến các cá nhân, tổ chức và đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp 

luật thuộc các chủ đề nêu trên trong phạm vi lĩnh vực quản lý Nhà nước của cơ 

quan, đơn vị và địa phương mình. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai kịp thời Nghị quyết số 09/NQ-CP 

ngày 29/01/2021 của Chính phủ để Bộ pháp điển được khai thác, sử dụng đạt hiệu 

quả theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp;                            (báo cáo)     

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ;  

- Lưu: VT, TCDNC. VHH+VMT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trần Quốc Nam 
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