
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:             /UBND -TP 

V/v thực hiện truyền thông 

 Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật  

Việt Nam  năm 2022 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc 

  

      Yên Mô, ngày         tháng         năm 2022 

 

 

           Kính gửi:  

 - Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 - Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thanh huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 452/UBND-VP7, ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về truyền thông về 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 ngày 

06/11/2022 (được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt 

Nam). 

Để phát huy hiệu ứng Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và tuyên 

truyền hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng 

cường tuyên truyền, 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, qua đó 

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

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện chỉ đạo Trang thông tin điện tử của 

huyện tăng cường tuyên truyền các tin, bài hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 

Việt Nam của các cơ quan đơn vị trên địa bàn. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường thời 

lượng phát sóng tuyên truyền trong các chuyên trang, chuyên mục hoạt động 

hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên hệ thống truyền thanh. Chỉ đạo hệ thống 

truyền thanh cơ sở tiếp sóng truyền thông trực tiếp Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật 

Việt Nam năm 2022 đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang Website của UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

An Đôn Nghĩa 
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