UBND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ
BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/HĐPH-TT

TP. Sóc Trăng, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền phổ biến Thông tư số
04/2021/TT-BTP, ngày 21/6/2021

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Phòng, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân 10 phường,
thành phố Sóc Trăng.
Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, nhằm kịp thời
tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đến các cơ quan, đơn vị được
biết, truy cập và sử dụng văn bản để thực hiện nhiệm vụ.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Sóc Trăng trân
trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày
21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số
59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về thay đổi tình hình thi hành
pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Đề nghị Quý cơ
quan, đơn vị tổ chức triển khai và quán triệt nội dung của Thông tư này đến cán
bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.
Nội dung Thông tư số 04/2021/TT-BTP được đăng tải trên Cổng thông tin
điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng theo địa chỉ:
http://www.ubndtp.soctrang.gov.vn tại chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch HĐ;
- Lưu: VT, HĐPH.
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