BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3503 /BVHTTDL-PC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

V/v đôn đốc 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: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và
Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du
lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương.
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của cán bộ, nhân dân, Kế hoạch công tác và chủ đề công tác năm 2022
của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và
công tác cán bộ”, ngày 15/4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành
Công văn số 1265/BVHTTDL-PC gửi các Sở 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” (sau đây viết tắt là Cuộc thi).
Để Cuộc thi đạt hiệu quả cao nhất và đáp ứng thời gian đề ra, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao;
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (các Sở):
1. Tiếp tục đôn đốc, triển khai Cuộc thi tới các đơn vị trực thuộc, vận động công
chức, viên chức của Ngành tại địa phương tích cực tham gia. Tập trung tìm kiếm
những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn
hóa ở cơ sở đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu
quả vào thực tiễn để tham gia Cuộc thi.
2. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về các nội dung, hoạt động liên quan
đến Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở và các phương tiện thông tin
đại chúng tại địa phương.
3. Tổng hợp các bài thi đã được gửi về cho Sở tính đến nay và gửi về Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/9/2022 để Ban Tổ chức
Cuộc thi tổng hợp triển khai các công việc tiếp theo Kế hoạch.
Trong quá trình thực hiện, các vấn đề cần trao đổi đề nghị liên hệ về Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế), số điện thoại: 024.39438231, máy lẻ:
164, di động: 0915.281.996, email: vpc@bvhttdl.gov.vn (đ/c Minh)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC, TM(65).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Lê Thanh Liêm

2

