
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

 

Số:      /UBND-VHTT 
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” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Lâm Thao, ngày      tháng 5  năm 2022 

                 

 

         Kính gửi: 

           - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

                     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Văn bản số 299/SVHTTDL-TTr ngày 12/5/2022 của Sở Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch tỉnh về việc 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”, Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:  

1. Thủ trrưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp, UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện 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”.  

2. Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch và Truyền thông huyện đăng tải, cập 

nhật kịp thời các nội dung, hoạt động liên quan đến Cuộc thi trên Trang thông tin 

điện tử của huyện; tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi cuộc thi bằng các hình thức phù 

hợp tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

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.  

3. Các đơn vị báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi về UBND huyện (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện, Email: Phongvhtt.ublamthao@gmail.com) trước ngày 

25/9/2022  để báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở VH-TT&DL tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BTG Huyện ủy; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu VT, VHTT./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Ngô Đức Sáu 

 

 

http://bvhttdl.gov.vn/
mailto:Phongvhtt.ublamthao@gmail.com
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