
 

 

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
V/v tuyên truyền về công tác tái hòa nhập 

cộng đồng 

Bạch Thông, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 194/UBND-VP ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 

14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền trên Cổng TTĐT, Sóng truyền thanh huyện, Đài truyền thanh cấp xã, Trang 

TTĐT và các hình thức tuyên truyền khác về các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng, trong đó 

chú trọng tập trung tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

người đang chấp hành hình phạt tù nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ sự định kiến, 

kỳ thị, phân biệt đối với những người chấp hành xong hình phạt tù và góp phần giải 

quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng chấp hành xong hình phạt tù; 

giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong đào tạo nghề, tạo 

việc làm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Phó Chủ tịch (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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