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     Số:      /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v triển khai 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 

 
Cao Bằng, ngày     tháng  3  năm 2022 

 

                          

                  Kính gửi:     

                               - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

   - Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố; 

   - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng 

kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn 

hóa cơ sở”. 

Nhằm tuyên truyền, vận động sự tham gia của mọi cá nhân, tổ chức vào 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); đa dạng hóa các hình thức 

PBGDPL, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, 

nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân thông qua các hoạt 

động văn hóa ở cơ sở. Tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình 

PBGDPL có hiệu quả đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng 

hiệu quả vào thực tiễn; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích 

xuất sắc trong Cuộc thi. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 

Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, 

thành phố triển khai, phát động Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở” đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân địa phương (gửi kèm theo Quyết định, Kế hoạch 

cuộc thi)./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Tô Thị Trang 
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