
 

 

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  5  năm 2021 

 

 

V/v cộng tác đưa tin, bài, hình ảnh, 

video clip…về hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên Trang thông 

tin điện tự phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh  

 

         Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh 

- Báo Trà Vinh; 

- Các trường: Chính trị tỉnh, Đại học, Cao đẳng  

  trên địa bàn tỉnh; 

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

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 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 Trà Vinh và Công văn số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”. 

Sở Tư pháp xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh (địa chỉ: pbgdpl.travinh.gov.vn) và lấy 

ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các nhà trường và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố (say đây gọi là các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong thời 

gian chạy thử nghiệm từ ngày 05/4/2021 đến ngày 03/5/2021. 

Tiếp nhận các ý kiến đóng góp quý báu của quý cơ quan, đơn vị, địa 

phương, Sở Tư pháp tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh Trang thông tin điện 

tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.   

Nay Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết Trang 

thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chính thức vận hành, hoạt động 

kể từ ngày 04/5/2021.  

Để góp phần giúp cho Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh hoạt động thêm phong phú, đưa nhiều thông tin, bài viết, tài liệu, hình ảnh, 

video clip … về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phục vụ tốt nhu cầu 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Sở Tư pháp trân trọng đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, 
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giảng viên, đoàn viên, hội viên, phóng viên báo, đài,…tích cực tham gia làm cộng 

tác viên viết bài, đưa tin, cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip… về 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa 

phương gửi về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh theo địa chỉ:  

- Thường trực Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp 

luật (Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp 

Trà Vinh, số 04, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh, điện thoại liên hệ 3866409). Bài cộng tác đề nghị ghi rõ địa chỉ và số điện 

thoại để tiện liên hệ).  

- Hoặc gửi bài cộng tác đến Ban Biên tập qua thư điện tử mail: 

pbgdpltravinh@travinh.gov.vn hoặc pbgdpltravinh@gmail.com 

Những tin, bài, ảnh, video clip…của cộng tác viên gửi về Ban Biên tập được 

duyệt đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ chi trả 

nhuận bút, thù lao cho tác giả theo quy định hiện hành. 

Sở Tư pháp rất mong nhận được nhiều tin, bài, hình ảnh, video clip của các 

cộng tác viên do quý cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đến, góp phần tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin về pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. 

- UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Trần Hoàng Khâm 
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