
UBND TỈNH TRÀ VINH 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH 

 

Số:        /HĐPH 
V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình 

phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông 
qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         

Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2022 

 
         Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ban quản lý Khu kinh tế 

- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Báo Trà Vinh; 
- Các trường: Chính trị, Đại học và Cao đẳng tỉnh Trà Vinh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh;  
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục thuế tỉnh; Công ty Điện lực tỉnh; 

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước quản lý; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

(Sở Tư pháp) nhận được Công văn số 3008/BTP-PBGDPL ngày 17/8/2022 của Bộ 
Tư pháp về việc hưởng ứng  Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp 

luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” (gọi tắt là Cuộc thi).  

Để vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc thi, Cơ quan Thường trực 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai, quán triệt, tuyên truyền 

phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 
phạm vi quản lý và Nhân dân để biết, tham gia dự thi. 

 Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ  
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://bvhttdl.gov.vn). 

Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp  luật tỉnh 
rất mong sự quan tâm phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (b/c); 
- Vụ PBGDPL – BTP; 
- Cục Công tác phía Nam – BTP; 
- Ông Lê Thanh Bình, PCT.UBND tỉnh – Chủ tịch 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c); 
- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Lâm Sáng Tươi  
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