
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:      /STP-VBPB&TDTHPL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Trà Vinh, ngày      tháng  4  năm 2021 
  

V/v hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-

2021” trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

                     Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Báo Trà Vinh; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp  

  do nhà nước làm chủ sở hữu đóng trên địa bàn tỉnh;  

- Các trường: Chính trị Trà Vinh, Đại học, Cao đẳng  

  trên địa bàn tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là 

Đề án). Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội 

như Zalo, Facebook, Fanpage, YouTube, Internet1... trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh từ năm 2019-2021, nhìn chung được các 

sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các nhà trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,  

thành phố ... (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị, địa phương) có quan tâm chỉ đạo 

thực hiện tốt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc cung cấp kịp thời thông tin cho 

người dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 

73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó các cơ quan, đơn 

vị, địa phương đã nâng cấp và thiết lập vận hành có hiệu quả Chuyên mục PBGDPL 

trên Trang thông tin điện tử thành phần tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 

phạm vi quản lý để cập nhật, đăng tải nhiều tin, bài, hình ảnh hoạt động phổ biến 

pháp luật, tài liệu, văn bản pháp luật, tờ gấp pháp luật, hỏi đáp pháp luật... cụ thể 

như năm 2019 đã đăng tải 4.930 tin, bài; năm 2020 đăng tải 1.503.839 tin, bài (tăng 

                                                 
1 Cụ thể: Sở Tư pháp xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; các cơ quan sử 

dụng trang Fanpage: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Nghị quyết và cuộc sống”, Công an tỉnh “An ninh Trà Vinh”, Đài 

Truyền hình Trà Vinh..; Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh ứng dụng YouTube để thông tin tuyên truyền..; các 

cơ quan ứng dụng trang Zalo để tuyên truyền gồm: Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công an tỉnh xây dựng và vận hành 

23 trang Zalo của ngành Công an, Thanh tra tỉnh…. Các cơ quan ứng dụng Trang Facebook gồm: Liên đoàn lao động 

tỉnh; Trường Đại học Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo,…  
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số lượng trên 01 triệu tin, bài so với năm 2019), tạo thuận lợi cho mọi người dân 

tiếp cận thông tin, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân. Đồng thời, Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan có 

liên quan xây dựng hoàn thành và vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, tích hợp, cập nhật tự động các tin, bài, hình ảnh, hoạt 

động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các Chuyên mục PBGDPL trên Trang 

thông tin điện tử thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh, kết nối, chia sẻ 

thông tin trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp để phục vụ nhu cầu 

tìm hiểu pháp luật, tra cứu thông tin của tổ chức và cá nhân. Ngày 02/4/2021, Sở Tư 

pháp phối hợp Trung tâm Công nghệ và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức tập huấn 02 lớp để triển khai và hướng dẫn cán bộ quản trị 

các Trang thông tin điện tử thành phần cấp tỉnh, cấp huyện và báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh, cấp huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL có 

200 đại biểu dự. 

Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, khảo sát nắm tình hình công tác PBGDPL ở 

một số cơ quan, đơn vị, địa phương vừa qua vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL còn hạn chế; đưa 

tin, bài, tài liệu... về hoạt động PBGDPL trên chuyên mục PBGDPL của Trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhiều, thậm chí chưa thiết 

lập được Chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, 

địa phương... 

Năm 2021, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, ngày 

19/4/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 109/KH-STP tiếp tục thực hiện Đề án 

năm 2021, đồng thời sẽ tổ chức tổng kết 03 năm thực hiện Đề án báo Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Bộ Tư pháp.    

Sở Tư pháp hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm 

phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Đối với Trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã có Chuyên mục PBGDPL: Tổ chức rà soát để nâng cấp đảm bảo cung 

cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương 

đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Chuyên mục PBGDPL của Trang thông tin 

điện tử thành phần nhằm cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu, học 

tập pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 

2. Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thiết lập, vận hành Chuyên mục 

PBGDPL trên Trang thông tin điện tử thành phần. Đề nghị sớm thiết lập và vận 

hành Chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa 

phương để để cập nhật, đăng tải các tin, bài, tài liệu và hoạt động phổ biến pháp 

luật, góp phần phục vụ tốt Trang thông thông tin điện tử PBGDPL tỉnh cập nhật tự 

động các thông tin và hoạt động PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Tăng cường ứng dụng các các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, 

Fanpage, YouTube, Internet để thông tin, phổ biến pháp luật. Chỉ đạo, phân công 

cán bộ, công chức, bộ phận phụ trách Trang thông tin điện tử có trách nhiệm theo 
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dõi, thường xuyên cập nhật, đưa tin bài, tài liệu, ấn phẩm và hoạt động về PBGDPL 

chuyên ngành, lĩnh vực, địa phương để kịp thời đăng tải trên Chuyên mục PBGDPL 

của Trang thông tin điện tử thành phần do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý 

nhằm cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dân. Phối 

hợp Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, đơn vị có liên quan tập 

huấn, bồi dưỡng trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL 

phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác PBGDPL trên môi trường mạng.  

4. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tổng kết 03 năm 

thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 (theo Đề cương hướng dẫn kèm theo) gửi Sở 

Tư pháp trước ngày 20/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư 

pháp. 

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nội 

dung công văn này góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác PBGDPL. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ 

quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời đến Sở Tư pháp (Phòng Văn bản, Phổ 

biến và Theo dõi thi hành pháp luật, điện thoại số 3866406) để phối hợp tháo gỡ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ PBGDPL - BTP (b/c); 

- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 
- Phòng TP huyện, thị xã, thành phố (thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc STP (thực hiện); 
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm 
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CƠ QUAN CHỦ QUẢN:………… 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO:….. 
 

Số:      /BC-… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   ……., ngày ….. tháng  ….. năm 2021 
 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh 

      
 

Triển khai thực Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo theo yêu 

cầu tại Công văn số ....../STP-VBPB&TDTHPL ngày ....tháng.... năm 2021 của Sở 

Tư pháp. Cơ quan, đơn vị, địa phương2 báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 

2019-2021” như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA 

VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ 

ÁN 

1. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án  

1.1. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông 

tin điện tử PBGDPL của sở, ngành, đoàn thể, địa phương. 

1.2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để 

đăng tải trên Trang  hoặc Chuyên mục PBGDPL. 

1.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn 

đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông 

thông tin cơ sở. 

1.4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác 

PBGDPL. 

2. Đánh giá  

2.1. Hiệu quả tác động của Đề án; cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện Đề 

án; mức độ, tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra của Đề án tại bộ, 

ngành, đoàn thể, địa phương  

2.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.  

3. Bài học kinh nghiệm.  
                                                 
2
 Ghi tên đơn vị báo cáo 
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Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC 

PBGDPL THỜI GIAN TỚI 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Về thể chế, chính sách 

2. Về tổ chức thực hiện 

3. Các đề xuất, kiến nghị khác 

Nơi nhận:   
- Như trên (bc/c);   

- …….. 

- Lưu: VT, … 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Phụ lục 1 

KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
(Đính kèm theo báo cáo của cơ quan, đơn vị) 

Năm Văn bản 

hướng dẫn 

chỉ đạo 

Xây dựng, thiết lập Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL Mô hình 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong 

PBGDPL 

hiệu quả 

Loại 

văn 

bản 

Số 

lượng 

 

Cổng TTĐT 

PBGDPL 

Trang 

thông tin 

điện tử 

PBGDPL 

Chuyên 

mục 

PBGDPL  

Đường 

link 

Số bài viết, tin 

bài đăng tải trên 

Cổng/Trang/ 

Chuyên mục 

PBGDPL 

2019         

2020         

2021         
 

 

Phụ lục 2 

KINH PHÍ CHO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

(Đính kèm theo báo cáo của cơ quan, đơn vị) 

 

Năm 
Kinh phí thực hiện Đề án 

Từ nguồn ngân sách Nhà nước Từ các nguồn khác 

2019   

2020   

2021   
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