
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v truyền thông về Lễ hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 

Trùng Khánh, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
  

Kính gửi:  

     - Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2739/VP-NC ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2022. Để phát huy hiệu ứng buổi Lễ và lan tỏa tinh thần 

thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Trùng 

Khánh đề nghị các đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thông tin kịp thời chính xác về buổi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2022 do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung 

ương tổ chức, Lễ khai mạc từ 20 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2022 (được 

truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam) đến toàn thể 

cán bộ, công nhân, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh. 

2. Tăng cường, đẩy mạnh truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 bằng nhiều hình thức như: 

treo băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện, xã 

và các hình thức khác phù hợp với từng địa phương. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Chu Thị Vinh 
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