
             

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

              SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:          /STP-PBGDPL                    

V/v truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày     tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng, 

 tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) tỉnh tại Công văn số 5573/VP-NC ngày 31/10/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2022.  

Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp 

luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, Sở Tư pháp – Cơ 

quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trân trọng đề nghị các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các 

nhiệm vụ sau đây: 

- Tích cực thông tin, tuyên truyền và thông báo đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân theo dõi chương trình Lễ hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 do Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương 

tổ chức, khai mạc lúc 20 giờ 00 ngày 06/11/2022 (được truyền hình trực tiếp 

trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình 

Sóc Trăng tiếp sóng). 

- Tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo 

hướng dẫn tại Công văn số 488/UBND-NC ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, qua đó 

lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội.  

Vì nhiệm vụ chung rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan!  

Nơi nhận:            KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, PBGDPL.   
 

 

 

 

                                                                                 Trần Ngọc Thanh Phong    
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