
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:      /UBND-TP 

V/v triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trong ngành Tư pháp và 

nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày      tháng 6 năm 2020 
 

 
Kính gửi:   

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 

ngành Tư pháp và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-BTP ngày 

28/02/2020 của Bộ Tư pháp, để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu 

của Chương trình và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 78/KH-UBND, 

UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an thành phố, Trưởng các phòng, ban, 

đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp với các sở, 

ngành của tỉnh thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 

12/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

2. Thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong ngành Tư pháp và nhiệm vụ xây dựng 

xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp. 

(Phôtô gửi kèm theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 15/5/2020 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc). 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Như kính gửi (T/h); 

 - Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 



 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-06-05T08:44:02+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Trần Ngọc Hải<haitn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-06-05T13:38:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-06-05T13:39:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-06-05T13:39:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




