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Kính gửi: Trưởng các phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh 
 

Thực hiện Công văn số 68/HĐPB ngày 10/01/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về việc đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, doanh nghiệp tỉnh quan tâm chỉ đạo truyền thông các quy định của pháp luật về 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết; đăng tải Bộ Tài liệu trên Cổng/ trang thông tin điện tử 

của các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng Nghiêp 

vụ triển khai cho công chức, người lao động thực hiện các nội dung sau:  

1- Quán triệt công chức, người lao động tham khảo tài liệu tuyên truyền về 

Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết (Truyện tranh, Tờ gấp 

pháp luật), dịch sang tiếng dân tộc Mông, dân tộc Thái đã được đăng tải trên Trang 

thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật 

(https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-

PGBDPLTW.aspx?ItemID=1507 ) và Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Tây Ninh (http://pbgdpl.tayninh.gov.vn). 

2- Để tiếp tục truyền tải, lan tỏa rộng rãi thông điệp “Hãy chung tay đẩy lùi 

tảo hôn, hôn nhân cận huyết”; Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh có trách nhiệm đăng 

tải Bộ Tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết lên Cổng thông tin 

điện tử của cơ quan nhằm tạo điều kiện cho công chức, người lao động của cơ quan 

cũng như người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em tiếp cận kịp thời các quy định của pháp 

luật nhằm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. 

3- Giao Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện việc tuyên truyền trong cơ quan, 

thực hiện báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền lồng ghép báo cáo công tác 

PBGDPL định kỳ theo quy định. 

Đề nghị Trưởng các phòng Nghiệp vụ quán triệt công chức, người lao động; 

nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này./. 

Nơi nhận: 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV3. 
       (Nhân) 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=1507
https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=1507
http://pbgdpl.tayninh.gov.vn/
Admin
Typewriter
2


		2022-01-18T02:27:56+0000
	Not specified


		2022-01-18T02:31:09+0000
	Not specified


		2022-01-18T02:31:10+0000
	Not specified




