
UBND TỈNH  PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /SVHTTDL-TTr        Phú Thọ, ngày     tháng 5 năm 2022 

V/v tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô 

hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả 

thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” 

 

 

        Kính gửi:  Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, thị; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Việt Trì. 

 

Thực hiện Công văn số 1265/BVHTTDL-PC ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động cuộc thi “Sáng kiến, mô hình 

phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”. 

Nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục 

pháp luật thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch yêu cầu: 

1. Thủ trrưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền 

thông các huyện, thị; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Việt Trì 

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Sáng kiến, mô hình 

phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”. Báo 

cáo kết quả tham gia Cuộc thi về Thanh tra Sở để tổng hợp trước ngày 30/9/2022. 

Thể lệ và thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: http://bvhttdl.gov.vn và báo Văn hóa. 

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình – Thường trực Ban Biên tập Trang 

thông tin điện tử của Sở đăng tải, cập nhật kịp thời các nội dung, hoạt động liên 

quan đến Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Sở; hướng dẫn cơ sở tuyên 

truyền, phổ biến Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp tới các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn tỉnh. 

3. Thanh tra Sở tổng hợp kết quả tham gia Cuộc thi và báo cáo theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, các vấn đề cần trao đổi xin liên hệ trực tiếp về Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (Vụ Pháp chế), số điện thoại : 024.39438231, máy 

lẻ” 164, di động: 0915. 281. 996, email: minhdt.vpc@bvhttdl.gov.vn (Đ/c Minh)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (Ô.Trung PGĐ); 

- Lưu: VT, TTr (N). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trung 

http://bvhttdl.gov.vn/
mailto:minhdt.vpc@bvhttdl.gov.vn
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