
UBND TỈNH NAM ĐỊNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

SỞ Y TẾ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            / SYT-TTra                        Nam Định, ngày       tháng 8  năm 2020 

V/v thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày  

30/8/2019 của Thủ tường Chính phủ 

 

Kính gửi:   Các đơn vị trong ngành Y tế. 
 

Thực hiện Công văn số 610/UBND-VP8 ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

1. Thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và 

Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia: 

- Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt 

Nam,  

- Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư khóa IX về tổng 

kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56- CT/TW,  

- Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư về sơ 

kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW;  

- Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội 

Luật gia trong giai đoạn mới.  

2. Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong các hoạt động: Xây dựng, góp ý, 

thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn, phản biện chính sách, 

pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở và các 

thiết chế hòa giải khác; tư vấn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải 

quyết tranh chấp pháp lý theo quy định pháp luật; phòng, chống tội phạm; giám 

sát, phản biện xã hội và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Công văn số 1464/SYT-

TTra ngày 12/11/2019 của Sở Y tế về việc phổ biến các văn bản về công tác của 

Hội Luật gia.  



4. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg (lồng ghép 

trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) và gửi về Sở Y tế (qua 

Thanh tra Sở) trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 Sở Y tế Nam Định yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện./.      

                                                        

Nơi nhận:                                                                                         

- UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các phòng chức năng; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, TTra. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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