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Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND huyện Bố Trạch. 

 Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 209/STP-PBGDPL 

ngày 15/02/2017 của Sở Tư Pháp Quảng Bình về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã; thời gian qua, Phòng Tư pháp đã tham mưu 

cho Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa 

và thông tin, Đài Truyền thanh; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên 

truyền, PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã. Hàng tháng, Hội đồng Phối 

hợp PBGDPL huyện đều có công văn về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh cấp xã gửi đến các đơn vị, địa phương.  

 Để phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL; tạo điều kiện 

cho các đơn vị, địa phương cập nhật tài liệu một cách kịp thời nhất; phòng Tư pháp 

đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện cho đăng tải tài liệu truyên truyền hàng 

tháng(bao gồm cả file ghi âm) lên Trang Thông tin điện tử huyện Bố Trạch. Tài liệu 

lấy từ Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Bình www.stp.quangbinh.gov.vn   

- Mục Phổ biến giáo dục pháp luật và Mục Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.  

 Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện tích cực phối hợp để nâng cao 

hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: PTP. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Dương Thị Thu Hiền 
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