TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 1795-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Phan Thiết, ngày 09 tháng 9 năm 2014

V/v đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ
CCTP và hoạt động tư pháp

Kính gửi:- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;
- Đảng đoàn Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;
- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình;
- Công an, Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ.
Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/CCTP, ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo Cải
cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ
trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp (có văn bản kèm theo);
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị:
1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ các huyện, thị thành ủy chỉ
đạo cơ quan tư pháp, các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác thông tin, truyên
truyền về ý nghĩa, mục đích của các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp của Đảng
và tình hình, kết quả hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp ở địa phương.
2. Các cơ quan tư pháp tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh theo chức năng,
nhiệm vụ của mình thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các phiên tòa xét xử
công khai, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp
và cải cách tư pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ
phóng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên.
4. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể
tỉnh đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tư pháp và
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việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các cơ quan tư pháp trên địa bàn
tỉnh.
5. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc bố trí kinh phí hoạt động thông
tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
cho các địa phương, đơn vị liên quan.
6. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
và hàng năm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất giải pháp để
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38-KH/CCTP của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp
Trung ương trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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