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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kỳ Anh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020 của
UBND huyện, phòng Tư pháp biên soạn một số tài liệu tuyên truyền, phổ biến
pháp luật trong tháng 4/2020 để các cơ quan, đơn vị, các xã tuyên truyền tại đơn
vị, địa phương mình, cụ thể như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị,
địa phương, có thể lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp từ những nội dung
sau:
- Danh mục một số văn bản QPPL mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
- Bản tóm tắt một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020
(Gửi kèm theo Công văn các văn bản nêu trên)
- Ngoài các văn bản trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã tiếp tục tập
trung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh (tài liệu và đĩa tuyên
truyền đã gửi kèm theo Công văn số 11/TP của phòng Tư pháp).
2. Hình thức tuyên truyền:
- Quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và nhân dân bằng các hình thức phù hợp.
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các xã.
- Đối với cấp xã, ngoài các hình thức nêu trên cần tăng cường tuyên
truyền các nội dung phù hợp, sát với nhu cầu tìm hiểu của nhân dân qua hệ
thống loa truyền thanh của xã, thôn xóm để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ,
nhân dân.
3. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện đăng tải các văn bản
kèm theo Công văn này trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh để cán bộ,
nhân dân khai thác, tìm hiểu.
Nhận được công văn này, kính đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị,
UBND các xã quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp;
Để BC
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên HĐ PHPBGDPL huyện;
- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện;
- Lưu: TP.
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