UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 297 /STP-XDKTTHPL&PBGDPL
V/v khai thác, sử dụng tài liệu
tuyên truyền pháp luật

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện Chuyên mục “Phổ biến pháp luật” trên
kênh Phát thanh Tuyên Quang để tuyên truyền các quy định của pháp luật, thời
gian thực hiện từ tháng 3/2022, mỗi tuần 02 số, phát vào chương trình Thời sự
tiếng Việt 17 giờ 30 phút, thứ ba và thứ sáu hàng tuần.
Để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, sử dụng có hiệu quả tài
liệu tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo
dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng tuần Sở Tư pháp gửi các bản thu
âm và bản giấy nội dung các số của Chuyên mục trên nhóm Zalo “Ngành Tư
pháp Tuyên Quang” đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ
biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang (mục tài liệu PBGDPL/PANO,
ÁP PHÍCH, MULTIMEDIA), đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động khai thác tài liệu để
thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, Nhân dân ở cơ sở, đặc
biệt là thực hiện tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện của Uỷ ban
nhân dân huyện, thành phố./.
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