
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:            /STP-PBGDPL 
V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh cấp xã  

tháng 7 năm 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày      tháng  6  năm 2021 

         Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố. 

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 truyền thanh cấp xã, Sở Tư pháp phát hành tài 

liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 6/2021 với các nội 

dung sau: 

- Một số nội dung của Công văn số 897/UBND-NCVX ngày 01/6/2021 

của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung, tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; 

- Một số nội dung của Công văn số 953/UBND-NCVX ngày 10/6/2021 

của UBND tỉnh Quảng Bình về việc các nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 năm 2021; 

- Một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000; một số quy 

định của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

- Một số nội dung của Công văn số 1055/UBND-NCVX ngày 21/6/2021 

của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về cách ly 

y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng, chống dịch Covid-19; một số quy định của 

pháp luật về Lý lịch tư pháp.  V                                                                                                

Văn bản và bản ghi âm tài liệu được gửi qua thư điện tử của Phòng Tư 

pháp các huyện, thị xã, thành phố và được đăng tải trên 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.  

Để tài liệu phát huy tối đa hiệu quả, đề nghị UBND và Hội đồng Phối hợp 

PBGDPL các địa phương chỉ đạo Phòng Tư pháp khai thác bản ghi âm gửi Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để phát trên hệ thống loa truyền thanh ở 

cơ sở và khai thác bản giấy để tuyên truyền theo các hình thức phù hợp khác. 

Tần suất thực hiện phát thanh 01 lần/tuần (đối với 01 nội dung).  

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phản ánh thông tin 

về nội dung, chất lượng, cách thức PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cơ 

http://www.stp.quangbinh.gov.vn/


sở đề nghị gửi về Sở Tư pháp (qua Phòng PBGDPL, ĐT: 0232.3843.188) để 

được hướng dẫn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                                  (để bc) 

- Thường trực UBND tỉnh;  

- Đ/c Hồ An Phong, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài PTTH tỉnh Quảng Bình; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Trương Quang Sáng 
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