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Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,  
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hội Luật gia tỉnh,  
- Đoàn Luật sư tỉnh. 

                                               

Thực hiện 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” (sau đây gọi là Đề 
án) và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 2500/BTP-PBGDPL ngày 
08/7/2019. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh, Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số 
nhiệm vụ sau:      

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án trong 
cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn với hình thức phù hợp; tiếp tục đổi 
mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay; 
lồng ghép thực hiện có hiệu quả Đề án với các chương trình, kế hoạch khác có 
liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn việc thực hiện Đề án 
với Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Chương trình Phổ biến giáo, dục pháp luật giai đoạn 
2017- 2021. 

b) Chủ động lựa chọn những vấn đề, nội dung pháp luật mới, được người 
dân quan tâm liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị xây 
dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật, 
phối hợp với Sở Tư pháp đăng tải lên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục 
pháp luật (theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu 
phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp). 
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c) Chuẩn bị điều kiện đảm bảo trang thiết bị (máy tính, đường truyền) tại 
các điểm khai thác tủ sách pháp luật điện tử 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. 

2. Sở Tư pháp: 

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên 
quan xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng 
Thông tin điện tử của tỉnh, trên cơ sở nâng cấp chuyên mục phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp đảm bảo đáp ứng theo 
yêu cầu tại Khoản 2 mục III Điều 1 Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Quản lý, vận hành, khai thác Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục 
pháp luật của tỉnh; tham mưu ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và 
truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trang thiết bị (máy tính, máy in, máy quét, 
đường truyền internet...) để cập nhật thông tin, tài liệu lên Tủ sách pháp luật 
điện tử quốc gia.  

b) Khảo sát, đánh giá trình độ, khả năng ứng dụng tin học, chủ động xây 
dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức tin học, kỹ năng ứng dụng công nghệ 
thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản 
lý; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi 
trường mạng. 

c) Chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Kiểm tra, đánh giá, 
tổng kết việc thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư 
pháp kết quả thực hiện theo quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin; nâng cấp chuyên mục phổ biến, 
giáo dục pháp luật hiện có thành Trang thông tin điện tử thuộc Cổng thông tin 
điện tử của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 
Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

4. Sở Tài chính  

Tham mưu cân đối nguồn kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo theo phân cấp 
ngân sách nhà nước hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh 
phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật. 

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật 
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gia, Đoàn Luật sư phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung 
của Đề án.  

 Các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn, thực hiện ứng dụng công 
nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đánh giá kết quả triển 
khai thực hiện Đề án khi có yêu cầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 
khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua 
Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (báo cáo);                          
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
Các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu : VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
Dương Xuân Huyên 
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