
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   766  /STTTT-TTBCXB 
V/v phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 

2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

 

              Đắk Nông, ngày 23  tháng 10 năm 2017 

        Kính gửi: 

                                                           - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh  

                                              - Báo Đắk Nông  

                                              - Cổng/trang TTĐT các cơ quan, đơn vị  

                                              - Đài TT-TH các huyện, thị xã  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh 

Đắk Nông triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; 

 Nhằm đẩy mạnh thực hiện phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 

2015 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14). Theo 

đó, việc áp dụng các quy định trong bộ luật này được thực hiện theo hướng dẫn 

của Nghị quyết số 41/2017/QH14 đã được kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV 

thông qua.  

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông 

triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng nội dung Bộ Luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; tập 

trung thông tin, tuyên truyền nội dung mới và tình hình triển khai thi hành Bộ 

luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh trong quý IV và những năm tiếp theo. 

 Các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông tại địa phương xây 

dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật, giới thiệu 

về Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, báo chí cần tập trung tuyên truyền: 

nhiều điều khoản có lợi cho người phạm tội; trường hợp chuyển hình phạt tử 

hình đã tuyên sang chung thân, vấn đề xóa án tích...  

 Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông cần phối hợp với các cơ 

quan chức năng, thông tin đầy đủ về công tác tổ chức triển khai thực hiện các 

nội dung trong Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông 

tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền nội dung trên có hiệu quả. 

 Trân trọng! 

Nơi nhận:     

-  - Như trên (t/h);  

-  - UBND tỉnh (b/c); 

-  - Phòng VHTT các huyện, thị xã; 

-   - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Ba 
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