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KẾ HOẠCH
Tiếp tục 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 Trà Vinh năm 2021
Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo
dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở năm 2021. Sở Tư pháp ban hành Kế
hoạch tiếp tục 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 Trà
Vinh năm 2021 (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm
vụ đề ra của Đề án, kịp thời tra cứu thông tin, tài liệu pháp luật trên Tủ sách điện tử
quốc gia phục vụ tốt nhu cầu khai thác, sử dụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây
dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
b) Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 73/KH-UBND
ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.
c) Kịp thời tổng kết thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
2. Yêu cầu
a) Vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông
tin điện tử của tỉnh đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, tài liệu pháp luật phục vụ
công tác PBGDPL.
b) 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố xây dựng Chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử thành
phần để vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, cung cấp chính xác, đầy
đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; liên kết, chia sẻ với Trang thông tin điện tử
PBGDPL tỉnh và Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp phục vụ yêu
cầu, nhiệm vụ công tác PBGDPL.
c) Thực hiện nhiệm vụ của Đề án gắn với việc triển khai các Chương trình,
Kế hoạch, Đề án về PBGDPL đang được triển khai thực hiện tại các sở, ban,
ngành, đoàn thể, địa phương nhằm tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực.
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d) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương
được giao chủ trì, phối hợp thực hiện nội dung công việc được giao theo Kế hoạch
số 73/KH-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực
hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Thiết lập phần mềm thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên Trang thông
tin điện tử PBGDPL tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị có
liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2021.
- Kết quả thực hiện: Xin bổ sung kinh phí, dự toán kinh phí được phê duyệt
bổ sung; vận hành phần mềm được xây dựng.
2. Vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử
PBGDPL tỉnh, chia sẻ thông tin, dữ liệu PBGDPL trên Cổng/Trang/Chuyên mục
PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Bộ Tư pháp và của các cơ
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, tài
liệu PBGDPL của tổ chức, cá nhân
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban
nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị có
liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Kết quả: Các thông tin, chương trình, ảnh, video, tài liệu PBGDPL ...
được cập nhật, đăng tải trên Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL của tỉnh, sở, ban
ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
3. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ứng dụng, kỹ năng tra
cứu thông tin cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền truyền viên pháp luật trong
việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác PBGDPL
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2021.
- Kết quả: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và báo cáo kết quả tập huấn, bồi
dưỡng.
4. Thực hiện số hóa các tài liệu PBGDPL trên Trang thông tin điện tử
PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang/Chuyên mục PBGDPL của
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; chia
sẻ cơ sở dữ liệu hỏi đáp pháp luật về các lĩnh vực pháp luật mà người dân và doanh
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nghiệp quan tâm trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban
nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
- Kết quả: Các tài liệu được số hóa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử
PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh; hệ thống nguồn tài liệu hỏi đáp pháp
luật được chia sẻ và đăng tải trên Trang/Chuyên mục PBGDPL của các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
5. Tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021
a) Xây dựng đề cương hướng dẫn báo cáo và xây dựng báo cáo tổng kết
thực hiện Đề án
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
- Kết quả: Văn bản hướng dẫnvà đề cương báo cáo tổng kết Đề án được
ban hành.
b) Tổng kết triển khai thực hiện Đề án.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tổng kết Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
và Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2021.
- Kết quả: Báo cáo tổng kết Đề án.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở
Tư pháp trực tiếp tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
tổ chức có liên quan triển khai Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực
hiện Kế hoạch và tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án để SỞ Tư
pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.
2. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị
xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và bố
trí kinh phí tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 73/KH-UBND
ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này; thường xuyên phối
hợp Sở Tư pháp triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Đề án
gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo theo quy định.
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Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, đơn vị, địa phương phản ánh đến Sở Tư pháp (điện thoại 3866409) để tháo gỡ
hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- GĐ, các PGĐ STP (b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Khâm

