
 

 

             Kính gửi:  

                           - Báo Trà Vinh; 

                           - Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 20/10/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban 
hành Công văn số 122/HĐPH về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông 

về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (đính kèm). 

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 tiếp tục được tổ chức đi vào chiều 

sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân góp 
phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

- Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp với các 

sở, ngành có liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện 
truyền thông, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Fanpage, Youtube...) về các hoạt 
động Ngày Pháp luật Việt Nam trong 02 tháng cao điểm (tháng 10-11/2021). 

Qua đó, chú trọng tuyên truyền những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, trọng 
tâm là các lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi 

trường; đất đai; biên giới, hải đảo; Phòng, chống các loại tội phạm; an toàn vệ 
sinh thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống dịch Covid-19; phổ biến các 

luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021; xử lý vi phạm hành chính… 
        - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tổ chức thông tin, 

tuyên truyền theo nội dung của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 
tại Công văn số 122/HĐPH ngày 20/10/2021 để người dân biết, hưởng ứng; 

đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo các Trạm Truyền thanh 
xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến Nhân dân về các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11” tại địa phương. 

 Kết quả tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 đề nghị các đơn 

vị gửi báo cáo về Phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền 
thông trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tư pháp (để biết); 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Luân 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /STTTT-TTBCXB                             
V/v tuyên truyền các hoạt động  

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021  

 

           Trà Vinh, ngày        tháng 10 năm 2021 
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