
UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG TƯ PHÁP

Số: 50/CV-TP
"V/v phối hợp tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thanh Hà, ngày 11  tháng 10  năm 2021

Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã: Thanh Cường, Vĩnh Lập, 
             Tân Việt, Thanh Xuân, Thanh Hải, An Phượng

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; 
được sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Thanh Hà phối 
hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương tổ chức truyền thông 
về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2021 tại một số xã trên địa bàn huyện. 
Nội dung tuyên truyền bao gồm các quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý; 
pháp luật về đất đai; thừa kế; hôn nhân và gia đình; người có công, bảo trợ xã hội... 
Thời gian thực hiện tuyên truyền tại mỗi xã là 1/2 ngày, lịch cụ thể như sau:

- Ngày 18/10/2021: + Buổi sáng:  xã Thanh Cường;
                                 + Buổi chiều: xã Vĩnh Lập;
- Ngày 19/10/2021:  + Buổi sáng:  xã Tân Việt;
                                 + Buổi chiều: xã Thanh Xuân;
- Ngày 20/10/2021:  + Buổi sáng:  xã Thanh Hải;
                                 + Buổi chiều: xã An Phượng.
1. Thời gian: Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút.
2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã hoặc Hội trường Nhà văn hóa các thôn, 

khu dân cư (do UBND xã bố trí).
3. Đối tượng: Đối tượng được hưởng Trợ giúp pháp lý, hội viên Hội Nông 

dân, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể của địa 
phương và toàn thể nhân dân trong xã.

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên mỗi xã bố trí mời khoảng 30 đại 
biểu. Đề nghị UBND các xã khuyến cáo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân 
đến tham dự buổi Trợ giúp pháp lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Trung tâm TGPLNN tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: TP.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Hương
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