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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số: 08/HĐPHPBGDPL 

V/v tuyên truyền văn bản pháp 

luật tháng 6 năm 2022 

 

Đức Thọ, ngày 30  tháng 5 năm 2022 

 

   Kính gửi:  

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Để đảm bảo kịp thời cung cấp thông tin các văn bản pháp luật. Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổng hợp một số văn bản pháp luật 

mới, ban hành gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Hướng dẫn 

phổ biến pháp luật và thực tiễn tình hình tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, 

lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp tại Thông tin pháp luật Tháng 6/2022 

kèm theo Công văn này để thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ 

sở, lồng ghép trong các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị, thôn xóm.  

 (Kèm theo Thông tin pháp luật tháng 6) 

Giao Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng, phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật huyện theo dõi, đôn đốc việc tuyên truyền thông tin pháp luật 

tháng 6/2022 . 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ 

Phòng Tư pháp để được hướng dẫn./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hội đồng PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp (b/c); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ban Pháp chế - HĐND huyện; 

- Hội đồng PBGDPL huyện; 

-Trung tâm văn hóa – truyền thông huyện; 

- Lưu: HĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Xuân Hùng 
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