
 

 

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
V/v tuyên truyền Đề án “Tăng cường năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân” 

Bạch Thông, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 40/SVHTTDL-TTr ngày 13/01/2023 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh về việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận 

pháp luật của người dân”. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện tuyên truyền trên Cổng TTĐT, Sóng truyền thanh huyện; 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền trên Đài truyền thanh cấp xã, Trang 

TTĐT về các nội dung của Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực  tiếp  cận  pháp  luật  của 

người dân” và Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật 

của người dân” ban hành kèm theo Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày  27/12/2022  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Nhân dân trên địa bàn huyện 

được biết. 

(Gửi kèm Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của  người  

dân” ban hành kèm theo Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- PCT (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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