
UBND HUYỆN MƯỜNG ẢNG 

PHÒNG TƯ PHÁP 

––––––— 

Số:            /PTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Mường Ảng, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo 

dục pháp luật Quý IV năm 2021 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các Báo cáo viên pháp luật cấp huyện;  

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1331/STP-PBGDPL ngày 14/10/2021 của Sở Tư 

pháp tỉnh Điện Biên về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV 

năm 2021; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện 

Mường Ảng về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 

trên địa bàn huyện Mường Ảng. 

Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật huyện; thực hiện chức năng, nhiệm vụ Phòng Tư pháp gửi đề 

cương tuyên truyền, giới thiệu ―Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miến dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020; Luật 

Biên phòng Việt Nam‖ làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Để 

công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật trên địa bàn huyện đạt chất lượng 

và mang lại hiệu quả thiết thực, Phòng Tư pháp trân trọng đề nghị: 

1. Đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện (Theo Quyết định số 

1319/QĐ-UBND ngày 14/7/2017; Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 

28/9/2020 của UBND huyện Mường Ảng) chủ động nghiên cứu, tham mưu cho 

cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật nêu 

trên tới cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý. 

2. Đối với Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn: Tham mưu cho 

UBND xã, thị trấn tổ chức in sao Đề cương và gửi tới 100% tuyên truyền viên 

pháp luật trên địa bàn; phối hợp với đội ngũ này tích cực tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về 

nội dung của các Luật nêu trên cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các 

lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. 

Phòng Tư pháp đề nghị Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; công chức Tư 

pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn truy cập vào địa chỉ: 

http://muongang.dienbien.gov.vn/ mục thông báo để tải tài liệu phục vụ công 

tác tuyên truyền. 

http://muongang.dienbien.gov.vn/
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Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về nội dung của Đề cương 

đề nghị liên hệ về Phòng Tư pháp (gặp Đ/c Thắm theo số điện thoại: 0215.3865871) 

để hướng dẫn, giải đáp./.  

Nơi nhận:     

- Như trên;                                                       

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: TP. 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Chung 
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