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         Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Trong thời gian qua, thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo PBGDPL bằng 

nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó các địa phương đã thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền thanh, Trạm truyền thanh ở cơ sở đẩy 

mạnh PBGDPL rộng khắp trong Nhân dân đạt được hiệu quả thiết thực nhất là 

trong thời điểm phòng ngừa đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đối với hình thức 

PBGDPL này thời gian qua một số nơi chưa khai thác đúng mức. Để tiếp tục đổi 

mới nội dung, hình thức PBGDPL nhất là phát huy hiệu quả của các Đài truyền 

thanh, Trạm truyền thanh ở cơ sở để phổ biến rộng rãi, kịp thời các quy định pháp 

luật mới ban hành về từng lĩnh vực trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân góp phần đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu. Sở Tư pháp đề nghị UBND 

các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với  Phòng Văn hóa 

và Thông tin và UBND cấp xã tiến hành rà soát nắm tình hình tuyên truyền, 

PBGDPL trên Đài truyền thanh, Trạm truyền thanh ở cơ sở được phát bao nhiêu 

lần trong tuần, tháng, quý; thời lượng phát sóng  mỗi lần đối với tin, bài... liên 

quan pháp luật (nêu cụ thể phát trực tiếp hoặc tiếp âm) làm cơ sở để đánh giá kết 

quả hoạt động tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức này trong thời gian qua. 

Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp; đồng 

thời sẽ có giải pháp, hướng dẫn đổi mới hoạt động tuyên truyền, PBGDPL qua 

phương tiện truyền thanh của địa phương trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu 

quả cao hơn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

kịp thời về Sở Tư pháp (Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật; 

điện thoại số 3866409) để phối hợp, tháo gỡ./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên;          

- GĐ, các PGĐ.Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.               

      KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm 
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