UBND TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 322 / STTTT – BCXB

Cao Bằng, ngày 27 tháng 7 năm 2016

V/v tạm dừng triển khai tuyên truyền, phổ
biến, giới thiệu về Bộ luật Hình sự năm 2015

Kính gửi:
-

Báo Cao Bằng;
Đài Phát thanh và Truyền hình;
Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố;
Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố.

Theo Công văn số 440/CXBIPH-TTPC ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Cục
Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ biến một số
quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7
năm 2016. Tuy nhiên ngày 29 tháng 6 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết
số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số
100/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan
điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ tạm giam số
94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình
sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình
Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai.
Trên cơ sở của Nghị quyết Quốc hội, Cục Xuất bản, In và Phát hành có Công
văn số 609/CXBIPH-TTPC ngày 18 tháng 7 năm 2016 về việc tạm dừng triển khai
tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về Bộ luật Hình sự năm 2015 có liên quan đến
lĩnh vực xuất bản in, phát hành đến khi có quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm
quyền.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, thông tin và
truyền thông địa phương thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo tại Công văn nêu
trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cục Xuất bản, In và Phát hành;
- TT.UBND tỉnh (thay b/c);
- BTG Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, BCXB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Thông tin
và Truyền thông
Email:
sotttt@caobang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Thời gian ký: 01.08.2016
16:03:32 +07:00

Hà Hữu Huyền

