
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

 SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng 

ghép giới trong công tác xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo 

dục pháp luật và phòng chống bạo lực  
trên cơ sở giới 

Tuyên Quang, ngày       tháng 7 năm 2022 

\  

 
 

Kính gửi:  
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh; 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
   xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố. 

 
;  
 

Ngày 28/6/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Văn bản số 2138/BTP-
BVSTBPN, giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới. Sở Tư pháp đã đăng tải Tài liệu nêu trên trên Trang 

thông tin điện tử Sở Tư pháp: (http://tuphaptuyenquang.gov.vn, Mục xây dựng, 
kiểm tra, rà soát văn bản/Xây dựng văn bản).  

Để nâng cao hơn nữa kiến thức về giới; kỹ năng lồng ghép giới trong 
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của xã 
hội về bình đẳng giới, tăng cường hiệu quả của công tác phòng chống bạo lực 
đối với phụ nữ và người chưa thành niên, Sở Tư pháp xin trân trọng giới thiệu 

Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng chống bạo lực trên cơ sở giớ i 
và đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) chủ động nghiên cứu Tài liệu nêu 
trên. 

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Trang TTĐT PBGDPL;     (đăng tải) 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan.78b) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 
Đặng Thị Thanh Hương 

 

http://tuphaptuyenquang.gov.vn/
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