
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  

 

Số:        /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v cung cấp thông tin; khai thác, sử 

dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày       tháng 5 năm 2022  

 

           ,     
 
 

Kính gửi:  

- Các Ban Đảng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ,  

  Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu  
  Quốc hội và HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Trường Chính trị, Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao  

   đẳng Nghề kỹ thuật- Công nghệ Tuyên Quang; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, thành phố; 

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về 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”. Hiện nay, Sở 

Tư pháp đã hoàn thành việc tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và chính 

thức đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang tại địa chỉ https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/02/2022, thành lập Ban Biên tập 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; Quyết định 

số 219/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông 

tin điện tửPhổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang cung 

cấp các văn bản chỉ đạo, điều hành, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật của trung ương và của tỉnh; Danh sách thành viên và hoạt động Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, huyện/thành phố; Danh sách Báo cáo viên 

pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Hỏi - đáp pháp luật; Tư vấn pháp luật; Đối thoại chính 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/
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sách pháp luật; Tin chính sách pháp luật mới; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (Đề cương giới thiệu 

luật; Tài liệu giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật trung ương, của tỉnh; Tờ gấp; 

Sách, hỏi - đáp pháp luật; Câu chuyện, tiểu phẩm, tình huống pháp luật; Pano, áp 

phích, multimedia…). Ngoài ra, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Tuyên Quang còn liên kết đến Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; các phần 

mềm, cơ sở dữ liệu thành phần, bao gồm: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; Chương trình, đề án 

về phổ biến, giáo dục pháp luật; Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hòa giải ở cơ sở…do Cổng 

thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia cung cấp. 

Để Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang đạt 

hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp 

trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như Kính gửi): 

1. Phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân biết và sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Tuyên Quang; khai thác thông tin, tài liệu pháp luật trên Trang thông tin 

điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang để thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

2. Chủ động cung cấp tin tức hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật; tài 

liệu tuyên truyền pháp luật; các văn bản, thông tin về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật của ngành, cơ quan, đơn vị mình cho Trang thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang để đăng tải theo quy định tại Điều 9, bằng 

phương thức quy định tại Điều 8 của Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện 

tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

219/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (Có video 

hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tuyên Quang/mục Thư viện Video - Clip). Riêng tài liệu tuyên truyền pháp luật do 

các cơ quan, đơn vị đã biên soạn, còn giá trị sử dụng, gửi Sở Tư pháp trước ngày 

25/5/2022 để đăng tải lên Trang Thông tin điện tử. 

3. Về nhuận bút tin, bài, ảnh: Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang thanh toán tiền nhuận bút đối với những tin, 

bài, ảnh được duyệt đăng tải năm 2022 và những năm tiếp theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 
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4. Cử đầu mối cung cấp thông tin để Sở Tư pháp tạo tài khoản gửi tin, bài trên 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang theo mẫu gửi 

kèm, gửi Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 20/5/2022. 

5. Các cơ quan, đơn vị có Cổng/Trang thông tin điện tử đặt đường link tới 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang trên Trang 

chủ để người dùng thuận tiện theo dõi, truy cập. 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở 

Tư pháp (qua Phòng Xây dựng, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến, 

giáo dục pháp luật, điện thoại: 0207 3818153, 0207 3814482) để được hướng dẫn. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;        (báo cáo) 
- UBND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương (báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Sở TT&TT (phối hợp); 
- Như trên (phối hợp); 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PT&TH tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Website STP, PBGDPL; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL(Đ.Thành) 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Thược 

 



 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN CHO 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TUYÊN QUANG 
(Kèm theo Công văn số         /STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày    /5/2022 của Sở Tư pháp) 

  
  

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại E-mail Ghi chú 

  
  

  

            

  
  

  

            

  

  
…., ngày … tháng … năm 2022 

    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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