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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể của thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

  

Thực hiện Văn bản số 401/HĐPBGDPL ngày 16/4/2020 của Hội đồng phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc về việc đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 

số 42/NQ-CP; Nghị định số 41/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19. Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các phòng, ban, MTTQ và các 

đoàn thể của thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện: 

1. Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân dân và các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh 

về thực hiện các biện pháp hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19.    

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung các quy định về đối tượng áp 

dụng, nguyên tắc, nội dung hỗ trợ, các chính sách hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

3. Căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương để lựa chọn hình 

thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp nhằm truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật 

đến với cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.   

4. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thành phố tăng cường thời 

lượng phát thanh, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội 

dung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất và các 



văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp hỗ trợ khó khăn do đại 

dịch Covid-19 nhằm phổ biến thông tin để mọi người dân biết, thực hiện.  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các 

phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể của thành phố, UBND các xã, phường triển 

khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố (B/c); 

- Sở Tư pháp (B/c); 

- Như kính gửi (T/h); 

 - Lưu: VT, TP. 

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Trần Ngọc Hải 
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