
                             Kính gửi:  

   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                                            - Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 273/HĐPH ngày 25/01/2022 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Công văn số 273/UBND-NC ngày 

08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 273/HĐPH 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, ngày 16/02/2022, 

Hôi đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 

134/KH-HĐPH tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ 

họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số nội dung 

pháp luật về gia đình, trẻ em. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 134/KH-HĐPH nói trên, để 

kịp thời phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2; 

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tới cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và các tầng lớp nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã nghiên 

cứu, biên soạn bộ Đề cương giới thiệu các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ 

họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (03 Luật, 16 Nghị 

quyết) và thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung bộ Đề cương trên Trang thông tin 

điện tử của Sở tại địa chỉ: http://sotuphap.hungyen.gov.vn (mục Hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ - Phổ biến, giáo dục pháp luật). 

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân khai thác nội dung bộ Đề cương tại 

địa chỉ trên và thực hiện quán triệt, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

bằng các hình thức phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 
- Các PGĐ Sở; 

- Lưu:VT, PB&TDTHPLN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Chung 

 
 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:          /STP-PB& TDTHPL 
V/v khai thác tài liệu tuyên truyền 

trên Trang thông tin điện tử  

của Sở Tư pháp 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

             Hưng Yên, ngày       tháng 3 năm 2022 
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